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Kunstgeschiedschrijving

Met deze aflevering over kunstgeschie
denis en kunstgeschiedschrijving geeft 
“De Witte Raaf’ - na de analyse van het 
hoger kunstonderwijs in Vlaanderen 
en de studies van de Belgische museale 
collecties van hedendaagse kunst - het 
startschot van een nieuw onderzoeks
project: de doorlichting van de uni
versitaire opleiding tot kunsthistori
cus, in Vlaanderen én Nederland 
(waarvan de resultaten aan het eind 
van deze jaargang gepresenteerd wor
den).
Jeroen Boomgaard maakt een tour 
d’horizon van de kunstgeschied
schrijving sinds het einde van de ja
ren ’60 tot nu. Op twee rails stoomt, 
volgens hem, de "tsjoek-tsjoek van de 
traditie”: het theoretische spoor en het 
historische. Zijn betoog is niet zozeer 
een oproep tot verzoening, dan wel een 
aansporing tot een vruchtbare span
ning. Met Sven Lütticken gaan we na 
hoe gereflecteerd wordt over de ge
schiedenis van de kunst nadat de kunst 
zelf door Hegel als beëindigd bestem
peld werd. Hij bespreekt achtereen
volgens de opvattingen van drie theo
retici: Arthur Danto, Hans Belting en 
Douglas Crimp. Als aanzet tot verdere 
reflectie over de praktijk van de kunst
historicus geeft Lütticken het volgende 
citaat van Walter Benjamin ter over
weging: “De geschiedenis van de kunst 
is een geschiedenis van profetieën. Ze 
kan alleen geschreven worden vanuit 
het standpunt van het directe, actuele 
heden; want elke tijd bezit haar nieuwe, 
en niet te erven mogelijkheid de profe
tieën te duiden, die de kunst uit vroe
ger tijd juist met betrekking tot haar 
bevat.” Dit citaat fungeerde ook als 
motto van “Kunst-geschiedenis. Ver
schijnen en verdwijnen”, het proef
schrift waarop Frank Reijnders in 1984 
promoveerde. De actualiteit uitspelen 
tegen het vermeende continuum van 
de kunstgeschiedenis, dat was Reijn
ders’ theorie in een notedop, en dat is 
nog steeds het uitgangspunt van zijn 
essay over de schilderkunst van de 
jaren ’80 (de Neue Wilden die nu ‘out’ 
heten te zijn) en de schilderkunst van 
de jaren ’90 (die belaagd schijnt door 
de ‘nieuwe’ media). Wordt niet alle 
schilderkunst getroffen door een flits 
van actualiteit, en geldt niet hetzelfde 
voor de interpretatie hiervan, is één 
van de provocerende vragen in 
Reijnders ’ tekst. De drie erop volgende 
teksten, van Dirk Lauwaert, Steven 
Jacobs en Arjen Mulder, graven met 
eenzelfde verbeten enthousiasme naar 
de betekenis, de ondergang en de glo
rie van de schilderkunst en het beeld. 
Verder in dit nummer: een tekst over 
de “voorlopige samenvatting” van 
Patrick Van Caeckenbergh en de derde 
episode van het tweemaandelijkse 
feuilleton “KUNST”.

De einden van de kunstgeschiedenis

Pieter de Hooch

Een landhuis, ca. 1665
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Toen Hegel verklaarde dat de kunst, wat haar 
hoogste verschijningsvorm betreft, verleden 
tijd was, formuleerde hij niet enkel de exclu
sieve aanspraak van de filosofie - zijn filoso
fie - op de verkondiging van de waarheid. 
Hegels these over het einde van de kunst sluit 
weliswaar naadloos aan op de premisse dat de 
Geist zich van zijn vroege en materiële uitin
gen tenslotte tot het zuivere denken emanci
peert, en daarmee de kunst als synthese van 
Geist en materie overbodig maakt, ze moet 
echter ook in relatie tot de ontwikkelingen in 
zijn tijd begrepen worden. De intellectuele 
revolutie van de Romantiek had een groot 
historisch besef gegenereerd, maar juist de 
ontdekking of de uitvinding van de geschie
denis leverde ook een gevoel van isolement 
op, van een breuk met het verleden. Hoe meer 
de Romantiek zich in bepaalde van haar uitin
gen rückwartsgewandt toonde, hoe explicie

ter ze haar moderne karakter illustreerde.
Tot ver in de eerste helft van de 18de eeuw 
konden kunstenaars nog in een min of meer 
onproblematische traditie staan, zonder een 
al te grote kloof met hun voorgangers te 
ervaren. Met Winckelmann en zijn pogingen 
om een eeuwenoud ideaal te doen herleven, is 
deze vanzelfsprekendheid al verdwenen. Pas 
de Romantiek echter zou de geschiedenis 
absoluut stellen en komaf maken met 
Winckelmanns droom - en tevens haar eigen 
pogingen tot herleving van een middeleeuws, 
christelijk ideaal bij voorbaat frustreren. Dit 
alles speelt mee in Hegels afkondiging van 
het einde van de kunst: het historische be
wustzijn isoleert de moderne mens van de 
oude kunst, die alleen nog geschiedtheoretisch 
kan worden begrepen, niet meer onmiddel- 
lijk. Bovendien merkte Hegel in de Roman
tische kunst - bijvoorbeeld van iemand als 

Runge - het toegenomen belang van de reflec
tie, waaruit hij concludeerde dat de kunst haar 
hoogtepunt (het evenwicht tussen Geist en 
vorm) achter de rug had, en de fakkel aan de 
filosofie had doorgegeven.
Achteraf kan men stellen dat Hegel welis
waar het einde van de kunst poneerde, maar in 
feite haar begin inluidde: juist de reflectie, de 
kritische factor, zou in de moderne kunst aan 
belang winnen. De moderne kunstkomtvoort 
uit het Romantische, door Hegel gesystema
tiseerde geloof in De Kunst; zij zag zich 
beladen met een verantwoording ten opzichte 
van de geschiedenis, van de Geist. Niet alleen 
groeide sinds Hegels tijd de kunsthistorische 
wetenschap gestaag, ook De Kunst jaagde 
voort. Terwijl de historici De Kunst in haar 
voorbije incarnaties bestudeerden, trachtten 
de moderne kunstenaars de toekomst voor 
haar te veroveren. Inmiddels lijkt echter de



logische opeenvolging van avant-gardes tot 
stilstand te zijn gekomen, en is ook de kunst- 
geschiedschrijving veel van haar zekerheden 
kwijt. De retrospectieve kunstgeschiedenis 
(van de traditionele historici) en de progres
sieve kunstgeschiedenis (van de moderne 
kunst), beide in de 19de eeuw ontstaan, verto
nen nu beiden tekenen van ontbinding. In de 
jaren ’80 en ’90 hebben zich een aantal au
teurs met dit dubbele ‘einde’ van de kunstge
schiedenis beziggehouden.

Arthur C. Danto in het voetspoor van Hegel

In de bundel “The philosophical disenfran
chisement of art" van Arthur C. Danto zijn 
een aantal essays bijeengebracht waarin de 
auteur de relatie tussen kunst en filosofie 
onderzoekt, en met name kwesties over inter
pretatie en historische finaliteit. Danto kreeg 
in 1964, zo schrijft hij in de inleiding, een 
dreun van Andy Warhols tentoonstelling met 
nagemaakte Brillo-dozen in de Stable Gallery: 
deze objecten zagen er vrijwel hetzelfde uit 
als echte dozen met Brillo-zeepsponsjes, toch 
waren zij kunstwerken (1). Uitgaande van 
deze ervaring stelde hij zich de vraag welke 
bijdrage de theorie over nieuwe kunst aan 
haar institutionele aanvaarding levert. De. 
Brillo-dozen figureren regelmatig in zijn tek
sten. Zij zijn de kroongetuigen voor de cen
trale stelling van Danto’ s institutionele kunst
theorie: een kunstwerk onderscheidt zich niet 
noodzakelijkerwijs van een niet-kunstwerk, 
het zijn de contemporaine opvattingen over 
kunst die beslissen of het om een kunstwerk 
gaat of niet - een thematiek die hij in 1984 
uitgebreider behandelde in zijn boek “The 
transfiguration of the commonplace”.
In de vroege jaren ’80 volgde dan een tweede 
belangrijke ontdekking (nog steeds volgens 
Danto): het regressieve neo-expressionisme 
leek te spotten met de opvatting dat de ge
schiedenis een logisch verloop kent. Danto 
zag het neo-expressionisme als een irrele
vante schijnontwikkeling, want: “Art history 
must have an internal structure and even a 
kind of necessity.” (2) Hij stelde zich tot doel 
deze innerlijke noodzakelijkheid aan te to
nen: een aantal teksten in “Thephilosophical 
disenfranchisement of art” zijn hiervan het 
resultaat.
In het titel- en openingsessay neemt Danto 
kritisch stelling tegenover de neiging van de 
filosofie om kimst tót een ondergeschikte 
zaak te verklaren. Deze betutteling reikt tot 
aan de wortels van de filosofie: het is bekend 
dat Plato de kunst tot een imitatie van de 
tweedegraad bestempelde, die niet - zoals de 
filosofie - de waarheid aan het licht kan bren
gen. Een andere strategie om de kunst on
schadelijk te maken, is haar verregaand te 
rationaliseren, zoals Kant deed. Doof de 
belangeloosheid van esthetisch genot te be
klemtonen, ontnam Kant evenals Plato de 
kunst elke consequentie voor de ‘echte’ we
reld. Hegel tenslotte beschouwde de kunst, in 
haar hoogste incarnatie, als iets van het verle
den. Met de triomf van de filosofie had de 
Geist eindelijk het eindpunt van zijn dialecti
sche evolutie bereikt en kon de kunst enkel als 
een atavisme, een minder perfecte eerdere 
fase gebrandmerkt worden.
Hoewel Danto in deze tekst de filosofische 
bevoogding van de kunst juist wil bestrijden, 
is hij ook duidelijk gecharmeerd door de 
ultieme bevoogder van de kunst: Hegel. De 
schijnbare overeenkomst tussen Duchamps 
ready-mades en Hegels these van de dood van 
de kunst fascineert hem hogelijk. Immers, in 
zijn visie is met Duchamps ready-mades de 
kunsthaar eigen filosofie geworden. Ditwordt 
begrijpelijker als men bedenkt dat vóór Danto 
de vraag naar wat een kunstwerk onderscheidt 
van een niet-kunstwerk, naar wat de kunst 
constitueert, de ultieme vraagstelling van de 
kunsttheorie is - en juist deze vraagstelling 
ziet hij in de ready-mades van Duchamp en de 
Brillo-dozen van Warhol gereflecteerd (3). 
In de andere teksten in de bundel geraakt 
Danto steeds meer in de ban van “the grand 
manner I had learned from Hegel” - tot zijn 
eigen verbazing overigens. In de inleiding 
van de programmatische tekst “The end of 
art” schrijft hij dat zijn opstel een voorbeeld 
is van de filosofische bevoogding van de 
kunst, die hij in de openingstekst nog bestreed 
(4). Danto presenteert de lezer een zoektocht 
naar een systeem dat het mogelijk of zelfs 
noodzakelijk maakt om uitspraken over de 
toekomst van de kunst te doen. Alvorens hij 
bij Hegel uitkomt, staat hij stil bij de onder 
meer door Vasari uitgedragen visie dat de 
geschiedenis van de kunst het verslag van de 
steeds betere weergave van de werkelijkheid 
is. Volgens deze opvatting kan er een einde 
aan de ontwikkeling komen als de mimesis 
volmaakt is: het einde van de kunst als “a 
progressive discipline”.
In de 19de eeuw bleken nieuwe media de 
werkelijkheid in sommige opzichten beter te 
kunnen imiteren dan de schilderkunst. Voor 
de beeldende kunst moest bijgevolg een an
dere rechtvaardiging dan de mimetische wor
den gevonden. Men ontdekte deexpressie als 
2 • De Witte Raaf 61 • mei-juni 1996

■

uTT

■

Marcel Duchamp

Fountain, 1917

zijnde constituerend voor de kunst. De ex- 
pressie-theorie, onder meer door Croce uitge
werkt, blijft echter wat de historische kant van 
de kunst betreft in gebreke. Men kan niet 
stellen dat er sprake zou zijn van een steeds 
betere weergave van emoties, analoog aan de 
steeds betere werkelijkheidweergave van de 
andere theorie. Volgens de expressietheorie 
wordt de kunst dan ook, aldus Danto, “a 
sequence of individual acts, one after another.” 
(5)
Dit nu is voor hem onverdraaglijk: “(...) we 
need a conception of art history which is 
linear, but a theory of art which is general 
enough to include representations other than 
the sort illusionistic painting exemplifies best 
(...).” (6) Die theorie vindt hij zoals gezegd bij 
de Berlijnse incarnatie van de Weltgeist, 
Hegel, die immers stelt dat in de laatste fase 
van de geschiedenis de Geist zich helemaal 
van zichzelf bewust is geworden, kortom 
filosofie, zuiver denken is geworden. De kunst, 
waarin de Geist zich nog in een “sinnliche 
Gestalt” toonde, vertegenwoordigt dienten
gevolge een eerdere en achterhaalde fase van 
zijn evolutie. De kunst is als historisch rele
vant verschijnsel gestorven, geschiedenis 
geworden.
Danto ziet Hegels these bevestigd in de mo
derne kunst. De theorie is minstens even 
belangrijk geworden als de kunstwerken zelf: 
de kunst is haar eigen filosofie geworden. 
Kunstenaars kunnen doorgaan met het produ
ceren van kunstwerken, maar deze zijn 'post- 
historisch’ en missen dus elk historisch be
lang. Dat deze gedachte verleidelijk is, mag 
blijken uit het grote succes dat Dantos’s ge
dachten ten deel is gevallen. Op het eerste 
gezicht lijkt er ook heel wat voor zijn theorie 
te zeggen: onze kunst berust inderdaad voor 
een niet gering deel op theorie en filosofie. 
Danto beweert echter meer dan dit. Het is niet 
zo dat de moderne kunst slechts een sterke 
theoretische inslag zou hebben, nee, de mo
derne kunst heeft het wezen van de kunst 
doorgrond. “The historical stage of art is done 
with when it is known what art is and means.” 
(7) Dit is volgens Danto blijkbaar bereikt met 
de ready-mades van Duchamp en de aanver
wante werken van Warhol.

Men kan Danto’s theorie op een aantal punten 
bekritiseren. Ten eerste is er het vrije en 
onverantwoorde gebruik dat hij van Hegels 
theorie maakt: Hegel zag in de kunst van zijn 
tijd weliswaar een toenemend belang van de 
theorie en de kritiek, maar dit interpreteerde 
hij niet, zoals Danto ten aanzien van de mo
derne kunst doet, als filosofisch zelfinzicht, 
als een overgaan in kunst-filosofie. Hij maakte 
er juist uit op dat de kunst inhouden wilde 
uitdragen die helemaal niet geschikt zijn voor 
de kunst, die veeleer in de filosofie thuisho
ren. Hegel was niet van mening dat het einde 
van de kunst zou betekenen dat de kunst haar 
eigen wezen doorgrondt, zoals Danto stelt; 
integendeel, de eigentijdse kunst zou irrele
vant worden en de historische kunst zou al
leen door de tot volle wasdom gekomen filo
sofie annex kunstgeschiedenis kunnen wor
den begrepen. De Geist vindt zijn hoogste 
incarnatie immers in de filosofie, aangezien

“(...) die Kunst sich selbst aufhebt und die 
Notwendigkeit fur das Bewusstsein zeigt, 
sich höhere Formen, als die Kunst sie zu 
bieten imstande ist, für das Erfassen des 
Wahren zu erwerben." (8)
Ten tweede is het nogal grotesk dat Danto er 
kennelijk van uitgaat dat de moderne kunst 
het wezen van de kunst heeft doorgrond, 
zodat alle vragen zijn opgelost en tiet einde
loze speelkwartier van de ‘post-geschiede- 
nis ’ is begonnen, waarin we op allerlei manie
ren creatief kunnen zijn zonder dat het verder 
consequenties heeft. Hier wreekt zich Danto’ s 
denken in essenties, zijn realisme (in filosofi
sche zin): Het Wezen van De Kunst is door 
Duchamps urinoir en Warhols Brillo-dozen 
ontsluierd. Het is wellicht tevergeefs om fei
ten tegenover een vorm van platonisme te 
stellen, maar vermoedelijk is het voor nie
mand die in de eigentijdse kunst thuis is een 
probleem om enkele werken te bedenken, 
wier wezen door de uitvinding van de ready
made niet is doorgrond, en die tevens meer 
zijn dan een post-historisch divertissement. 
Bij Danto’ s essentialistische denken past zijn 
klakkeloze overname van een 19de-eeuwse, 
lineaire geschiedenisopvatting, waarvan één 
van de premissen stelt dat er een historische 
finaliteit moet zijn, een min of meer rechtlij
nige ontwikkeling naar een doel. Blijkbaar 
kan Danto niet over geschiedenis denken als 
een complex en dynamisch proces met tal van 
variabelen, met dramatische cesuren en slui
pende verschuivingen. Al met alleestDanto’s 
relaas als een onbedoelde, schrijnende karituur 
van Hegels geschiedenistheorie.

Hans Belting en de chaos

Terwijl Danto’s einde van de kunstgeschie
denis kadert in een lineaire en Hegeliaanse 
opvatting over geschiedenis, houdt voor de 
Duitse kunsthistoricus Hans Belting ‘het 
einde’van de kunstgeschiedenis juistheteinde 
van dat lineaire geschiedbeeld in. In 1984 
verscheen van zijn hand “Das Ende der 
Kunstgeschichte?”, tien jaar later de sterk 
uitgebreide en herziene tweede versie, zonder 
het vraagteken dat de titel van de eerste versie 
nog afsloot. Blijkbaar was voor Belting het 
einde van de kunstgeschiedenis inmiddels 
een zekerheid geworden.

lp het historische gedeelte van het boek citeert 
Belting Quatremère de Quincy, die over de 
opkomende museumcultuur van zijn tijd, de 
vroege 19de eeuw, zei: “C’est tuer l’art pour 
en faire de l’histoire” (9). De nieuw opge
richte of anders ingerichte musea presenteer
den de kunstgeschiedenis als een autonoom 
en lineair proces, en dreven evenals Hegel een 
wig tussen het verleden en het heden. In feite 
doodde het nieuwe historische besef de kunst 
niet, zoals Quatremère de Quincy vreesde, 
maar bracht het uiteindelij k de moderne kunst 
voort. De moderne kunst zwoer weliswaar de 
kunst van het verleden af, maar niet de ge
schiedenis als zodanig. De modernisten wil
den de toekomst scheppen, de geschiedenis 
vooruithelpen, een nieuwe fase van de ont
wikkeling van de Geist inluiden.
En de kunsthistorici, die volgden zonder het 

te beseffen dezelfde aandrang als de 
modernisten. “Die geschriebene Kunst
geschichte entstand also nicht nur im 
abgesonderten Raum der reinen Wissenschaft 
und folgte nicht allein, wie man so geme 
glaubt, der inneren Entwicklung ihres eigenen 
Faches, sondem fing die Diskussion ihrer 
Gegenwart ein, wenn auch noch so indirekt 
oder widersprüchlich. Sie war dabei in der 
friihen Moderne immer auf das abstrakte Bild 
einer gesetzmig ablaufenden Geschichte 
der Kunst fixiert' und glich darin dem 
Selbstverstandnis der Künstler, die, was im
mer sie taten, eine objektive und universale 
Kunst in die Zukunft führen wollten" ( 10). De 
academische kunsthistorici en de modernisten 
verabsoluteerden beide de stijl als een be
voorrechte uiting van de mentaliteit van een 
tijd. Hoewel de professionele kunsthistorici 
al snel afstand namen van Hegels filosofie, 
bleven ook zij, evenals de modernisten, gelo
ven in een zin vol historisch verloop en signi
ficante vormen.
Dit geloof, aldus Belting, is nu aan zijn einde 
gekomen, en daarvoor voert hij de meest 
uiteenlopende bewijzen aan. Zo is er de re
cente ontwikkeling van de kunst, die blijk
baar niet meer bestaat uit elkaar aflossende, 
noodzakelijke innovaties en revoluties. Sinds 
de jaren ’60 is er slechts een pluralisme van 
vele naast elkaar bestaande posities. Verdere 
symptomen van het einde van de oude vorm 
van geschiedenis zijn ondermeerde vervaging 
van de grens tussen high art en low art - door 
materiaal aan ‘vulgaire’ beeldbronnen te ont
lenen, zet de kunst vraagtekens bij haar auto
nome status - en het gebruik van nieuwe 
media, met name video. Het zou volgens 
Belting onmogelijk zijn om volgens het klas
sieke recept een ‘geschiedenis van de video
kunst’ te schrijven, aangezien artistieke ver
nieuwingen vrijwel niet meer te scheiden zijn 
van door ondernemingen gedane technische 
innovaties (11). Voorts ziet Belting in de 
actuele discussies omtrent Oosteuropese en 
niet-westerse kunst een teken dat de op de 
westerse kimst gefixeerde traditionele kunst- 
geschiedschrijving haar langste tijd heeft ge
had. Zij is alleen op de Europese en Noord- 
amerikaanse kunst van toepassing en faalt 
daarbuiten schromelijk (12).
Belting voert kortom nogal wat divergente 
verschijnselen aan, en het is een van de zwak
tes van zijn boek dat hij ze niet overtuigender 
aan elkaar weet te relateren. Zijn argumenta
tie moet het ook nogal sterk hebben van het 
contrastbeeld dat hij tekent tussen de 19de- 
eeuwse en vroeg 20ste-eeuwse lineaire kunst
geschiedenis met haar fixatie op stijl en de 
chaos die hij in het heden ontwaart. Recente 
ontwikkelingen in de kunsthistorische me
thodiek doet hij af als omstreden en weinig 
relevant, om aldus de kloof tussen zijn beeld 
van de traditionele kunstgeschiedschrijving 
en de hedendaagse verwarring te vergroten. 
“Der Dezentralismus, der in dieser Entwick
lung liegt, wird wohl zur Folge haben, daB 
man sich bald der Geschichte der Disziplin 
mit einem nostalgischen Gefühl zuwenden 
wird, um sich erzâhlen zu lassen, wie es in der 
Kunstwissenschaft einmal war.” Een derge
lijke nostalgische vertelling neemt een niet 
onaanzienlijk deel van zijn eigen boekin (13). 
Belting maakt zeer juiste opmerkingen over 
de hedendaagse fragmentatie, waarin een
ieder zijn eigen methode hanteert en niets in 
het woud van publikaties werkelijk conse
quenties heeft, maar men krijgt ook de indruk 
dat hij hiertegen weinig meer in te brengen 
heeft dan een verdrongen heimwee naar de 
tijden toen de kunstgeschiedenis nog over
zichtelijk en lineair was, en de kunst nog 
autonoom leek te zijn. Nu is-Belting beslist 
geen rabiate cultuurpessimist, maar uit het 
contrastbeeld dat hij tekent, spreekt toch een 
zekere vertwijfeling met betrekking tot het 
heden. Hoezeer hij ook naar nieuwe wegen 
voor het posthistoire zoekt, bijvoorbeeld met 
het twijfelachtige voorstel voor een veronder
steld objectieve, etnologische wereld-kunst- 
geschiedenis, de goede oude Wölfflin heeft 
hem nóg stevig in zijn greep.

De ruïnes van het museum

In zijn boek “On the museum’s ruins”, een 
verzameling eerder gepubliceerde essays, 
behandelt Douglas Crimp niet het einde van 
de kunst, maar het einde van het modernisme, 
de kunst die sinds de tweede helft van de 19de 
eeuw radicale consequenties heeft getrokken 
uit de museale cultuur, die aan kunstwerken 
autonomie verleent en ze aan de maatschappij 
onttrekt. Manets werken van de vroege jaren 
’60 van de vorige eeuw zouden volgens deze 
visie de eerste modernistische schilderijen 
zijn. Zij leven bij gratie van het museum, hun 
geraffineerde verwerking van citaten maakt 
ze bij uitstek tot werken die hun oorsprong en 
bestemming in het museum hebben (14). 
Men kan zich afvragen of het begin niet 
eerder in de romantiek moet worden gezocht, 
maar het zou te ver voeren om daarop in te 
gaan.
Een beschrijving van de verdere ontwikke-



ling van het modernisme blijft bij Crimp uit. 
Wel stelt hij, hierin aansluiting vindend bij 
Peter Burger, dat er een verschil is tussen 
avant-garde en modernisme. Het modernisme 
is de apotheose van het autonome kunstwerk, 
de historische avant-garde (bijvoorbeeld 
dadaïsme en constructivisme) tracht die auto
nomie juist te doorbreken. Vrijwel exact hon
derd jaarna het vroege werk van Manet, dat 
volgens Crimp het modernisme inluidde, 
wordt het dan in de zeefdrukken van Robert 
Rauschenberg door een postmoderne attitude 
uitgedaagd. Ook bij Rauschenberg zijn er 
citaten uit de kunstgeschiedenis, maar zij 
worden, anders dan in het werk van Manet, 
niet in een nieuwe, sluitende compositie geïn
tegreerd. Integendeel, ze staan naast en door 
geheel andersoortige beelden, van vrachtwa
gens en helicopters bijvoorbeeld (15).
Deze heterogeniteit wordt mogelijk gemaakt 
door de fotografie, die immers probleemloos 
divergente beelden naast elkaar kan zetten. 
Ook op andere manieren demonteert de foto
grafie het modernisme. Zo ondermijnt zij de 
claim van de kunstenaar om in het autonome 
kunstwerk zijn subjectiviteit weerspiegeld te 
zien. Het postmoderne, fotografische kunst
werk is niet autonoom, komt niet uit een 
scheppend subject voort, maar eigent zich de 
beelden van een bepaalde cultuur toe en on
derwerpt ze aan een kritisch onderzoek. Crimp 
wil deze ontwikkeling pertinent niet als een 
nieuwe fase in de geschiedenis van de - eeu
wige - kunst zien, integendeel, zijn hele stre
ven is erop gericht die eeuwigheid van De 
Kunst als mythe te ontsluieren en haar einde 
te diagnosticeren.
Het einde van het modernisme is dus ook het 
einde van De Kunst, het 19de-eeuwse geloof 
in een autonome kunstgeschiedenis, voortge
dreven door souvereine subjecten. De Kunst 
ontstond rond 1800, als geloof in een schijn
baar eeuwig fenomeen;- het modernisme, vol
gens Crimp later ontstaan, is de zelfreferentiële 
museumkunst die uit de kunst-cultus voort
kwam. Als gedurende de laatste decennia 
kunstenaars (Rauschenberg, later Lawler, 
Sherman en Levine) met behulp van de foto
grafie aan modernistische noties als autono
mie en subjectiviteit knagen, dan vallen ze 
dus niet alleen het modernisme aan, maar ook 
diens ouders, de kunstgeschiedenis en het 
museum. Op basis van dit soort inzichten 
contempleert Douglas Crimp over de ruïnes 
van het museum, want ondanks alle nieuw
bouw heeft dat instituut in zijn ogen zijn beste 
tijd gehad.
In een fraaie analyse van de perikelen rond de 
bouw van Schinkels Altes Museum, in de 
jaren ’20 en ’30 van de 19de eeuw, weet 
Crimp zijn opvattingen over de opkomst en 
ondergang van het museum te verduidelij
ken. Het Alte Museum is volgens hem duide- 
lijk op Hegeliaanse lijst geschoeid. De ro
tonde met meesterwerken, van de klassieke 
beeldhouwkunst geeft de bezoeker een beeld 
van de kunst in haar hoogste manifestatie, 
waarna hij in de museumzalen de transforma
tie van de kunst - en daarmee van de Geist - in 
de loop der eeuwen kan volgen. Iemand die 
oppositie tegen deze visie op het museum 
voerde, was Alois Hirt, die nog de 18de- 
eeuwse visie van imitatie van de oudheid 
aanhing. VolgensHirtdiendeeenmuseumde 
eigentijdse kunstenaars in staat te stellen van 
de klassieken te leren, een opvatting die voor 
Hegelianen onzinnig was, aangezien de 
Weltgeist was voortgeschreden en zich in zijn 
romantische stadium bevond, en allang niet 
meer in het klassieke (16).
Crimp heeft duidelijk enige sympathie voor 
Hirt, omdat hij de kunst niet in het imaginaire 
continuüm van de kunstgeschiedenis (of de 
“Geistesgeschichte”) wilde laten opgaan. Hirt 
was geen idealistische Schwarmer, en daarin 
kan de historisch-materialist Crimp zich vin
den. Ook de kunstenaars en groeperingen van 
de avant-garde die hij positief beoordeelt, 
passen in dit straatje: de fotomontages van 
John Heartfield en de Russische construc
tivisten in hun produktivistische fase, toen zij 
het autonome kunstwerk afzwoeren en zich 
öp de vormgeving van industriële voorwer
pen gingen toeleggen. Ook Heartfield met 
zijn briljante agitprop is natuurlijk allesbe
halve modernistisch autonoom. En dat is pre
cies wat Crimp in hun werk waardeert: de 
transgressie van het autonome kunstbegrip. 
Maar is een houding als die van de 
produktivisten wel de meest wenselijke? Bergt 
deze attitude integendeel niet het gevaar in 
zich om in Barbarei te ontaarden? Als de 
autonomie volledig wordt opgegeven, de kun
stenaar zich volledig in dienst stelt van de 
maatschappij, is hij toch ook niet meer tot 
kritische reflectie in staat. Volgens Adomo, 
in het voetspoor van Nietzsche de schijn als 
wezenlijk kenmerk van de kunst opvattend, 
geldt: "keine Imago ohne Imaginares” (17). 
Het schijn-aspect is weliswaar dubieus en 
dient bekritiseerd te worden, maar nog beden
kelijker is de ontkenning van de schijn door 
het kunstwerk te laten opgaan in de maat- 
schappelijke realiteiten haar conflicten. Daar
mee is het hopeloos aan de "Verdinglichung"
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overgeleverd. Dit is inderdaad het einde van 
het modernisme, ën in bredere zin het einde 
van De Kunst. Adomo, de - kritische - verde
diger van het door Crimp bestreden moder
nisme, ziet juist in de afstand tegenover de 
feiten de rechtvaardiging van de kunst: 
“Aufgeklart sind die Kunstwerke, welche in 
unnachgiebiger Distanz von der Empirie 
richtiges BewuBtsein bezeugen" (18).
Crimp vertelt in de inleiding van zijn boek dat 
hij in de late jaren ’80 een ‘produktivistische’ 
ontwikkeling heeft doorgemaakt: hij werd 
actief in kringen van aids-activisten, en ziet 
nu zijn eerdere opvattingen over het post
moderne karakter van het werk van kunste
naars als Louise Lawler, Sherrie Levine en 
Cindy Sherman als een laat-modernistisch 
achterhoedegevecht (19). Hun werk bleef 
volgens hem uiteindelijk toch teveel steken in 
de autonomie, in de schijn. Weliswaar sabo
teren zij met hun appropriation de moder
nistische notie van originaliteit, maar hun 
werk voegt vaak toch nog een tweedegraads- 
schijndimensie toe. De kunst van aids-zieken 
is daarentegen direct en activistisch, en vol
strekt niet op het museum gericht. Crimp 
heeft dus eindelijk voor zichzelf het moder
nisme, het museum en daarmee de kunst en de 
kunstgeschiedenis overwonnen door zich in 
een ander discours in te schrijven. Volgens 
Belting heeft Crimp overigens ten onrechte 
geen oog voor het feit dat het museum tegen
woordig geen tempel van de geschiedenis 
meer is, maar verworden is tot een kunsthal 
waarin vrijwel alles kan worden tentoon
gesteld - tot Ferrari’s toe. Vanuit die optiek 
zou het museum helemaal niet via radicale 
praktijken van buitenaf moeten worden be
stookt, maar ondergraaft het zijn eigen auto
riteit (20).

Terwijl Arthur Danto binnen een lineaire 
geschiedenistheorie het einde van de kunst
geschiedenis predikt, kondigt Hans Belting 
juist het einde van een dergelijke historie- 
schrijving aan. Het beeld van een autonome 
artistieke ontwikkeling door de eeuwen heen, 
begrepen als een opeenvolging van stijlen, 
komt in zijn ogen niet in de laatste plaats door 
eigentijdse verschijnselen aan zijn einde. Zo 
is de ontwikkeling van de videokunst niet 
autonoom, maar voor een belangrijk deel 
door technische ontwikkelingen bepaald. Wat 
er in de plaats zou kunnen komen van de 
lineaire geschiedenis, die nooit helemaal aan 
de 19de eeuw heeft weten te ontstijgen, daar
over is Belting minder expliciet.

Douglas Crimp heeft het eveneens gemunt op 
het lineaire geschiedbeeld zoals dat vorm 
heeft gekregen in het moderne museum, dat 
volgens hem op Hegeliaanse grondslagen 
berust - lange rijen van zalen waarin het ene 
na het andere hoofdstuk uit de ontwikkeling 
van De Kunst zich ontvouwt. Crimps 
activistische antwoord keert het museum 
weliswaar de rug toe maar geeft wellicht ook 
aan dat hij er niet al te zeer meer op vertrouwt 
dat de dood van het museum brede erkenning 
geniet. De bouw van de Neue Staatsgalerie in 
Stuttgart, waarin Stirling volgens Crimp een 
ironische verwijzing naar het titelessay van 
“On the museum’s ruins” zou hebben ver
werkt, moet wat dat betreft een veeg teken 
zijn geweest: het museum is dood, leve het 
museum - al is het, zoals Belting stelt, als 
commerciële kermis, als een simulatie van 
wat eertijds een museum was (21). Vanuit 
Crimps huidige positie is de vraag naar he
dendaagse methodieken van kunstgeschied- 
schrijving academisch. Het komt er immers 
niet meer op aan de wereld te verklaren, maar 
haar te veranderen.
Al met al zijn de ondernemingen van Danto, 
Belting en Crimp indicatoren dat er sprake is 
van een crisis. Als seismografen ontvangen 
zij trillingen, die ze op verschillende wijzen 
interpreteren. Als het op een vernieuwing van 
de kunsthistorische methode aankomt, falen 
zij echter, als zij een dergelijke vernieuwing 
überhaupt al wenselijk of mogelijk achten. In 
feite kan alleen bij Belting van een werkelijk 
falen worden gesproken, aangezien hij de 
enige is die het probleem in deze vorm onder
kent. Belting verbindt duidelijk de crisis in de 
‘progressieve’ met die in de ‘retrospectieve’ 
kunstgeschiedenis; Danto ziet enkel de eer
ste, en Crimp wil zowel de progressieve als de 
retrospectieve kunstgeschiedenis zoals wij 
die kennen als een kwalijke ideologische 
illusie afschaffen.

Als aanzet tot verdere reflectie over kunst- 
geschiedschrijving kan het citaat van Walter 
Benjamin dienen dat Frank Reijnders aan het 
begin van zijn “Kunst-geschiedenis. Verschij
nen en verdwijnen” stelde: “De geschiedenis 
van de kunst is een geschiedenis van profe
tieën. Ze kan alleen geschreven worden van
uit het standpunt van het directe, actuele 
heden; want elke tijd bezit haar nieuwe, en 
niet te erven mogelijkheid de profetieën te 
duiden, die de kunst uit vroeger tijd juist met 
betrekking tot haar bevat.” (22) Het histori
sche inzicht is voor Benjamin een soort 

epifanie waarin heden en verleden zich in 
elkaar spiegelen: het verleden licht eventjes 
op, wordt even kenbaar, maar er is geen 
synthese mogelijk, omdat elke ontwikkeling 
in de eigen tijd ook het verleden herschept 
Reijnders legt een verband tussen deze "Dia- 
lektik im Stillstand” en Benjamins' opvattin
gen over de allegorie van het barokdrama: 
doordat ze overladen worden met betekenis
sen worden de dingen vernederd, maar ander
zijds beleven ze juist in de allegorie hun 
‘opstanding’ als objecten (23). Deze con
structie lijkt me niet geheel legitiem; het 
‘oplichten’ van het verleden in het heden is 
fundamenteel verschillend van de ‘vernede
ring van het object’ inhet barokdrama- of zou 
dit in ieder geval moeten zijn. De historicus 
moet er uiteindelijk op uit zijn om het object 
van kennis hemzelf, het subject, te laten over
winnen. Dit kan niet op een quasi-objectieve 
manier, door zichzelf weg te cijferen, maar 
juist door zich van de eigen tijdgebondenheid 
rekenschap te geven en de twee tijden (die van 
het bestudeerde object en de eigen tijd) met 
elkaar te confronteren.
In de inleiding van deze tekst is gesteld dat de 
kunstgeschiedenis en De Kunst tweelingen 
zijn. Hegel dacht dat de opkomst van de 
kunstgeschiedenis de dood van de kunst in
hield, maar de dood van de oude, in de maat
schappij ingebedde kunst was ook het begin 
van De Kunst, quasi-goddelijk en autonoom. 
Danto komt vanuit het observeren van de 
hedendaagse kunstwereld tot de conclusie dat 
de ‘progressieve kunstgeschiedenis’, de op
eenvolging van avant-gardes, tot een einde is 
gekomen; voor Belting en voor Crimp is deze 
progressieve kunstgeschiedenis in zoverre zij 
als autonome ontwikkeling wordt opgevat 
een illusie. Hoe dan ook lijken de heden
daagse kunstenaars niet meer zoals de 
modernisten gefixeerd te zijn op een veron
dersteld teleologisch historisch proces, en 
richten zij zich al dan niet kritisch op de 
hedendaagse werkelijkheid. Ook het verle
den komt aan bod, maar het wordt, zoals in 
Cindy Shermans “History portraits”, in het 
heden gespiegeld. Frank Reijnders sugge
reert met Walter Benjamin dat een dergelijke 
historische dialectiek ook voor de kunst- 
geschiedschrijving vruchtbaar zou kunnen 
zijn.
De progressieve kunstgeschiedenis als op
eenvolging van avant-gardes en modernismes 
mag dan ten einde zijn, dit betekent niet dat 
alles is gezegd en begrepen. Zolang er be
hoefte is aan een (zelf)kritische kunst met een 
zekere mate van autonomie, van vrijheid, zal 
er ook zoiets als kunstgeschiedenis blijven 
ontstaan. De kunsthistorische praktijk heeft 
eveneens reeds lang afstand genomen van het 
19de-eeuwse beeld van de autonome geschie
denis van-De Kunst, maar al is de situatie niet 
zo grauw als Belting suggereert, toch moet 
worden geconstateerd dat kunstgeschied- 
schrijving momenteel vaak in een theoretisch 
vacuüm plaatsvindt. De kunsthistoricus zou 
er goed aan doen om De Kunst als vanzelf
sprekend verschijnsel uit zijn hersenpan te 
bannen en zich, net als de beste hedendaagse 
kunstenaars, op zijn eigen positie ten opzichte 
van het verleden te bezinnen.

Sven Lütticken
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tsjoek-tsjoek van de traditie
Misschien was het naïef, misschien was het 
overdreven optimistisch, maar toch dacht ik 
een aantal jaren geleden dat het goed zou 
komen met de kunstgeschiedenis. Even leek 
het mogelijk dat nieuwe theorie gecombi
neerd kon worden met ouderwets kunst
historisch handwerk. Kunstwerken bleken 
met andere ogen gezien te kunnen worden, 
ogen die afwisselend scherp stelden op he
den en verleden, en die daardoor dingen 
zagen die de oudere kunstgeschiedenis niet 
kon zien of vergeten was. Maar het heeft 
niet zo mogen zijn. De hedendaagse kunst- 
geschiedschrijving stelt teleur. De vernieu
wing heeft weliswaar doorgezet, maar oogt 
niet erg fris. Tegelijkertijd lijkt de meer 
traditionele kunstgeschiedschrijving zich 
stevig verschanst te hebben. Vooral in Ne
derland manifesteert zij zich scherper en 
intoleranter dan tevoren, waardoor jonge 
onderzoekers voor de moeizame keuze staan 
tussen een verzuurde vernieuwing en een 
rotsvast gevestigde orde. De aandacht voor 
de kunst bloeit de laatste decennia als nooit 
tevoren, de kunsthistorische produktie is 
groter dan ooit, maar vreemd genoeg lijkt 
een opwekkende kunstgeschiedenis defini
tief uit het zicht verdwenen.

Duitse vernieuwing

Midden jaren ’70 leek de kunstgeschied
schrijving een nieuwe weg in te slaan. De 
Duitse neomarxistische kunstgeschied
schrijving toonde aan dat de autonomie van 
de kunst een duidelijk omschreven maat
schappelijke positie was en dat een kunstge
schiedenis die deze autonomie ondersteunde 
noodgedwongen reactionair was. Een kunst
geschiedenis die een andere maatschappe
lijke rol wilde spelen, moest dan ook juist de 
functie van die autonomie onderzoeken. 
Niet alleen dienden er andere vragen ge
steld te worden aan de canon van meester
werken waar het vak zich van oudsher op 
richtte, maar ook het klakkeloze bestaan 
van de canon zelf moest ter discussie ge
steld worden. De volkscultuur, het als min
derwaardig bestempelde beeldmateriaal, zou 
meer inzicht verschaffen in de strijd tussen 
de klassen dan de eeuwige topstukken die 
de eeuwigheid van de macht moesten ga
randeren.
Daarmee begon het gedonder. Nog maar 
nauwelijks was de kunstgeschiedschrijving 
zich van haar nieuwe maatschappelijke 
mogelijkheden en taken bewust of zij diende 
zich in feite op te heffen. Als zij zich toch 
nog met zogenaamde hoge kunst wilde be
zighouden, kon dat alleen nog vanuit het 
oogpunt van ideologiekritiek. En wat zich 
dan aan eventuele beeldideologieën liet af
lezen, was meestal niet meer dan een 
richtingenstrijd binnen de heersende klasse. 
Daarna kon het onderzoek zich alleen nog 
voortzetten als een sociaal-politieke inven
tarisatie van de staalkaart der ideologieën 
en machtsverhoudingen van de betreffende 
periode. En dat was nu juist een vorm van 
historisch onderzoek waar de kunstgeschie
denis als nieuwkomer maar weinig ervaring 
mee had. Maar ook wanneer zij zich afkeerde 
van deze zo duidelijk door de stempel van 
de klasse getroffen kunst en zich richtte op 
de onderbelichte produkten van de onder
liggende lagen bleek zij zich te wagen op 
een terrein dat al bezet was door bijvoor
beeld de literatuurwetenschap, maar ook 
door nieuwe studies als massacommunica
tie en filmwetenschap.
Ik stel het nu veel te simpel voor, maar een 
zekere simpelheid is in dit geval op zijn 
plaats. Want hoe verrassend de resultaten 
van het nieuwe onderzoek vaak ook waren, 
en hoe subtiel het ook werd uitgevoerd, het 
had een duidelijke voorkeur voor duidelijke 
kunst. Men richtte zich op Courbet en de 
andere Franse en Duitse realisten, men her
ontdekte de Duitse Dada-beweging maar 
vooral de antifascistische kunst uit het In
terbellum. Daarbij ging het vaak’ om de 
grens tussen kritische, realistische kunst en 
foute, realistische kunst, met andere woor
den de bewijsbare maar niet altijd even 
duidelijk aanwijsbare scheidslijn tussen fas
cistische afbeeldingen en socialistisch rea
listische plaatjes. Abstracte kunst was een 
kunst die zich bij het lot van de autonomie 
had neergelegd en die daarmee zichzelf min 
of meer aan zinvolle bestudering had ont
trokken. Maar niet alleen de abstractie was 
overbodig, de hele glanzende buitenkant 
van het kunstwerk was in deze optiek iets 

wat de analyse van de ware betekenis van de 
kunst slechts in de weg zat.
Ondanks haar beperkingen wist de neo
marxistische analyse een aantal punten in 
het centrum van de aandacht te plaatsen die 
de kunstgeschiedschrijving een radicale 
wending gaven. De nadruk op de maat
schappelijke positie van de kunst, en de 
bepaaldheid van zowel de kunstenaar als de 
kunsthistoricus maakte een eind aan de vrij
blijvende vanzelfsprekendheid waarmee de 
kunstgeschiedenis vaak te werk ging. Nu 
was natuurlijk al langer bekend dat kunst
werken bepaalde vooronderstellingen uit
dragen ten aanzien van de wereld en dat 
kunsthistorici bij het bestuderen van die 
werken daar hun eigen visie nog eens over
heen smeren, hun eigen verlangens projec
teren, maar nog nooit was dit van zoveel 
politieke lading voorzien en met zoveel 
heftigheid gebracht. De nieuwe opvattin
gen vormden dan ook een onderdeel van de 
strijd van jonge nog niet gevestigde kunst
historici tegen de heersende orde in de dis
cipline, een strijd die op één lijn leekte staan 
met de algemene strijd van die jaren tegen 
autoriteit en onderdrukking,
In het spoór van dit anti-autoritaire denken 
kwam ook de feministische kunstgeschied
schrijving op. Het vak bleek tot dan vooral 
bedreven te worden door mannen over door 
mannen gemaakte werken en dat alles voor 
hoofdzakelijk vrouwelijke studenten. De 
eerste logische stap was dan ook het onder
zoek door vrouwelijke kunsthistorici naar 
in de kunstgeschiedenis moedwillig verge
ten vrouwelijke kunstenaars. Hieruit en in 
reactie hierop vloeide feministisch onder
zoek voort dat zich richtte op andere aspec
ten van het vrouw-en-beeld-complex en dat 
had ingrijpende consequenties voor het den
ken over onderdrukking en macht binnen de 
kunstgeschiedschrijving. Beelden bleken 
een belangrijke rol te spelen bij het in stand 
houden van dominante posities, maar ook 
bij de vorming ervan. Dat betekende dat een 
kunstwerk niet eenvoudigweg geanalyseerd 
kon worden als de afspiegeling van een vals 
bewustzijn, maar dat gekeken moest wor
den naar de manier waarop in het beeld een 
bewustzijn werd gecreëerd, de manier 
waarop de menselijke blik gevormd en ge
stuurd werd. Niet alleen bleek de heersende 
beeldtaal daarbij meer nuances te bevatten 
in de differentiatie van de geslachten dan de 
ideologiekritiek aanvankelijk veronder
stelde, het bleek ook niet eenvoudig een 
‘goede’ beeldtaal aan te wijzen die tegen
over de ‘slechte’ voorstelling van vrouwen 
zou staan.
De feministische inbreng in de kunst
geschiedschrijving had eigenlijk een gro
tere invloed dan de neomarxistische. De 
gedachte dat tegenover de traditionele, 
maatschappijbevestigende bestudering van 
de kunst, een alternatieve maatschappij
kritische waarheid gesteld kon worden, werd 
afgelost door een veelheid aan kritische 
vragen, die sterk afhingen van de stelling 
die de onderzoekster wilde innemen. Daar
mee was ‘waarheid’ meer dan tevoren een al 
dan niet politiek gemotiveerde keuze ge
worden en lag de nadruk meer dan ooit op 
het standpunt van de beschouwer. Tegelijk 
was echter meer aandacht ontstaan voor het 
beeld zelf, voor het object. Juist omdat de 
ideologie in het beeld veel tegenstrijdighe
den kon bevatten, was afspiegeling niet 
langer een oplossing en moest het beeld aan 
een zeer gedetailleerd en genuanceerd on
derzoek worden onderworpen

Franse hoop

Deze aanzet tot pluriformiteit kreeg een 
steun in de rug van een aantal Franse theo
retici. Plotseling leken alle ramen en deuren 
open te staan, en de bries die door de disci
pline wervelde, rook naar lente en onge
kende mogelijkheden. De tijd was er ook 
rijp voor, want met het marxisme en het 
feminisme was er een openheid voor theo
rievorming ontstaan die in de naoorlogse 
kunstgeschiedschrijving nog niet vertoond 
was. Alles leek mogelijk en alles was geoor
loofd in dit denken dat een aantal funda
menten van de westerse theorie ondergroef. 
De basisgedachte was dat, in de woorden 
van Lyotard, de tijd van de grote, over
koepelende waarheden voorbij was. Ook de 
kunst kon niet langer herleid worden tot één 
alles bepalende waarheid zoals De Geschie
denis, of De Mens en het oog kon gericht 

worden op de kleine vertellende details van 
uiteenlopende verhalen. Er kon een visuele 
kakofonie ontstaan waarin vele analyses 
vanuit verschillende perspectieven moge
lijk werden. Pluriformiteit en relativering 
waren de nieuwe norm, ook in de kunst van 
die jaren die zich als postmodern be
schouwde.
Nu leidt de gedachte dat alles van de theorie 
afhangt die gehanteerd wordt onherroepe
lijk naar de onderzoeker die hem hanteert, 
en een uitzichtloos subjectivisme lijkt dan 
ook het gevolg. Maar juist het subject, dat 
duistere fundament van het westerse den
ken, kreeg het in deze nieuwe theorieën 
zwaar te verduren. In “Les mots et les 
choses ” onderwierp Foucault het westerse 
denken aan een rigoureus historisch regime 
en daarbij bestempelde hij het subject tot 
een laatgeboren zorgenkindje dat zijn lang
ste tijd gehad had. Tegelijk liet Derrida’s 
deconstructie duidelijk blijken dat elke ge
dachte dat het subject de bron was van de 
tekst of van het kunstwerk niet meer was 
dan een armzalige illusie. De produkten van 
de menselijke geest bleken opgebouwd uit 
codes en fragmenten, ze verwezen naar el
kaar, naar verlangens en herinneringen, en 
maar heel zelden refereerden ze aan datgene 
waarvan ze zelf dachten dat het hun onder
werp was. Interpretatie kon dan ook niet 
langer bestaan uit het terugvoeren van het 
werk op de maker of de documenten uit de 
tijd van ontstaan. Met de kunstenaar als de 
bron van het kunstwerk buitenspel gezet, 
keerde ook in die zin de interpretatie zich 
rechtstreeks tot de onderzoeker. Maar die 
was evenzeer onderworpen aan de wet van 
de deconstructie, die kon evenmin hopen 
een doorzichtig relaas te produceren dat het 
object van zijn onderzoek ongebroken naar 
voren zou laten treden. Interpretatie werd 
een kwestie van het opzoeken van de codes 
die het werk sinds zijn ontstaan omgeven 
hadden, een veld van betekenissen die in het 
werk aanwezig of juist afwezig gesteld wer
den. Zo kwam door deze theorieën de na
druk meer op het kunstobject zelf dan op 
haar achterliggende waarheid te liggen en 
meer op de uitgangspunten van de kunst
geschiedschrijving zelf dan op de glorieuze 
voortgang van haar onderzoek.
Dit alles drong overigens slechts druppels
gewijs door. De Franse denkers waren met 
hun vermoeiende overvloed aan metaforen 
weinig toegankelijk voor de doorsnee kunst
historicus. Bovendien waren ze niet erg 
visueel gericht, hun voorbeelden kwamen 
uit het domein van de taal, en wanneer 
Lyotard er bijvoorbeeld een kunstenaar bij
haalde dan was het Daniël Buren, zonder 
twijfel de minst ‘visuele’ kunstenaar van 
dat moment. De weerklank was dan ook niet 
groot. Foucaults historische benadering 
kreeg geen navolging, dit in tegenstelling 
tot zijn disciplineringstheorie die wat later 
school zou maken. En ook Lyotard en 
Derrida drongen met vertraging door en dan 
nog vooral in de Engelstalige kunst
geschiedschrijving die hieronder ter sprake 
zal komen. Een andere Franse denker had 
echter wel een directe invloed in die jaren, 
maar dan vooral op de kunstkritiek. 
Baudrillards simulacrumtheorie maakte een 
eind aan elke gedachte van representatie. 
Het beeld als kopie zonder origineel opende 
de weg voor een nieuwe en zeer intensieve 
aandacht voor het kunstwerk als object. Het 
kunstwerk is daarbij geen afspiegeling van 
allerlei gedachten, theorieën en ideologieën, 
maar de letterlijke spiegel ervan. Het object 
kaatst het menselijk denken terug en elke 
analyse moet dan ook in de valkuil van zijn 
eigen vooronderstellingen storten. De on
derzoeker kan niet langer de illusie koeste
ren zijn object van onderzoek te vatten, het 
subject lijkt definitief buitenspel gezet. Maar, 
zoals vaker in dit soort situaties, juist hier
door kon het subject via een achterdeur 
weer terugkeren. Want terwijl de kracht van 
Baudrillards theorie is dat het kunstwerk 
bestudeerd moet worden omdat het iets on
derneemt en niet lijdzaam iets ondergaat, 
was de gedachte aan de macht van het kunst
werk voor veel kunsthistorisch angehauchte 
auteurs voldoende om lijdzaam die macht te 
volgen en op die manier zelf aan de keer
zijde van het object ook een beetje kunste
naar te worden. In het spoor van Baudrillard 
ontstonden teksten die gerekend kunnen 
worden tot de kunsthistorische fictie. Vro
lijke teksten zijn het met verrassende in
zichten. Maar terwijl Baudrillard zelf zijn 

theorie in zeer leesbare analyses wist te 
verwoorden, leidde zijn voorbeeld helaas 
ook nog al eens tot produkten die slechts als 
slap geleuter bestempeld kunnen worden.

Amerikaans allerlei

Alles lag open. Kunstwerken bleken niet 
louter kleine vensters op een achterliggende 
tijd, een samenhangende geest of een oven 
heersende ideologie, maar zelfstandige vlak
ken waarop strijd en verschil zich konden 
aftekenen. Met hun nieuwe rol in een pluri
form en onverschillig postmodem heden 
verloren de kunstwerken en de erbij ho
rende analyses zowel hun politieke lading 
als hun historische dimensie. Elke politieke 
ambitie loste op in een serie onontkoombare 
codes waaraan geen subject meer te pas 
kwam, en zeker geen subject dat de geschie
denis zou kunnen veranderen. Daar kwam 
bij dat de geschiedenis zelf steeds meer 
gezien werd als een overbodige en achter
haalde constructie die kunstwerken hinder
lijk in een verband plaatste waaruit ze zo 
snel mogelijk bevrijd dienden te worden. 
Ook de kunst van die tijd gaf de voorkeur 
aan een vrije omgang met het verleden bo
ven een wereldschokkende visie op de toe
komst. Het leek alsof de kunst haar 
avantgardistische pretenties helemaal had 
opgegeven om zich over te leveren aan een 
esthetische vrijblijvendheid die nauwelijks 
enige vorm van diepere betekenis toeliet. 
Voor de kunstgeschiedschrij ving betekende 
dit alles echter een grote mate van vrijheid. 
Dat deze betekenisleegte niet stand zou hou
den was in de jaren ’ 80 eigenlijk al zichtbaar 
in de grote tentoonstellingen van moderne 
kunst. De thematentoonstelling werd norm, 
voortdurend werden nieuwe noemers ver
zonnen waarbinnen kunstwerken plotseling 
betekenis bleken te kunnen voortbrengen. 
En of men nu meende, met Fuchs, door de 
opstelling een dialoog tussen verschillende 
kunstwerken op gang te brengen, of op haast 
ouderwetse wijze een overkoepelende ge
dachte uit te dragen, zoals in de tentoonstel
ling “Zeitgeist”, de suggestie van betekenis 
was het belangrijkste element. Die invul
ling werd steeds nadrukkelijker gegeven 
door de tentoonstellingsmaker zelf, die als 
regisseur de gewillige werken een rol liet 
spelen. Daarbij kwam de kunstenaar overi
gens niet buitenspel te staan. Steeds vaker 
werden en worden kunstenaars uitgenodigd 
een tentoonstelling te maken of een werk ter 
plekke te maken, waarbij het laatste als 
voordeel heeft dat de plek en het werk als 
wederzijdse context kunnen dienen zodat er 
altijd een verwijzing ontstaat. Die neiging 
om de maker zelf het laatste woord over de 
opstelling van zijn werk te geven is de 
laatste jaren alleen maar sterker geworden. 
Net als vroeger verstopt de tentoonstellings
maker zich achter de kunstenaar. De avant- 
garde is weer helemaal terug.
Maar ook in de kunstgeschiedschrij ving zette 
de vrolijke interpretatie niet echt door. Ter
wijl een groot deel van de kunsthistorici 
geduldig door bleef boemelen in het aloude 
spoor - maar daarover straks meer - ging de 
vernieuwende lijn van de discipline over op 
een nieuwe dogmatiek. En misschien is dat 
ook onvermijdelijk, wetenschap is tenslotte 
waarheidsproduktie, dus een wetenschap 
die die rol moedwillig verzaakt, zet zichzelf 
wel erg makkelijk buiten het spel van fond
sen, congressen en publieke aandacht. De 
terugkeer tot grotere eenduidigheid mag 
dan niet verbazingwekkend zijn, de manier 
waarop daarbij tot verlaten posities terugge
keerd wordt, is ronduit teleurstellend. De 
nieuwe kunstgeschiedenis die zich de laat
ste tien jaar uit Amerika en Engeland aan
dient met de angstaanjagende naam New 
Art History is namelijk een vreemde men
geling van neomarxisme, oppervlakkig ver
werkte Franse theorie, psychoanalytische 
opvattingen uit de school van Lacan en 
semiotiek. Op ongelukkige wijze lijkt deze 
soep alle slechte trekken in zich verenigd te 
hebben van voorgaande stromingen.
De nadruk op het heden, op de uitgangspun
ten van de onderzoeker is een vanzelfspre
kendheid geworden. In een groot deel van 
deze ‘nieuwe’ kunstgeschiedschrijving 
wordt nauwelijks historisch onderzoek ver
richt, maar wordt in een rap tempo een 
aantal bekende theorieën van stal gehaald 
om kunstwerken uit verleden en heden in 
willekeurige volgorde te lezen. Terwijl de 
nadruk op theorie ligt, is theorievorming
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echter niet het doel. In tegenstelling tot de 
voorgaande periode toen verrassende op
vattingen de impuls gaven tot een andere 
bestudering van kunst worden de nu reeds 
algemeen bekende theorieën steeds opnieuw 
te voorschijn gehaald om zichzelf te onder
strepen en hun gelijk te halen ten koste van 
de kunstwerken waarop ze worden losgela
ten. Daarbij valt op dat bijna alle bestaande 
opvattingen uit de afgelopen twintig jaar 
met groot vertoon als vernieuwing worden 
gebracht, zonder dat acht geslagen wordt op 
de uiteenlopende implicaties die ze hebben. 
Ideologiekritiek wordt gecombineerd met 
deconstructie en het denken in overkoepe
lende codes blijkt ineens samen te gaan met 
een psychoanalytische manier van denken 
die het subject opnieuw tot bovenhistorische 
categorie verheft. De theorie wordt niet 
getoetst, maar ingezet als een keuze die een 
bepaald resultaat moet opleyeren. Het feit 
dat de inzet van de analyse daarbij op een 
wel erg cynische wijze volledig naar de kant 
van de beschouwer verschoven is, lijkt de 
meeste onderzoekers daarbij te ontgaan. 
De keuze voor de kant van de beschouwer is 
echter, naar ik vrees, zeer welbewust. De 
kleine verhalen waarin de wereld volgens 
Lyotard uiteen was gevallen, willen groot 
worden, minderheidsopinies verheffen zich
zelf tot dogma. Zo gaan politieke keuzes 
vraagstellingen en dus ook uitkomsten van 
onderzoek bepalen. Dat is begrijpelijk zo
lang er inderdaad sprake is van een 
minderheidspositie, maar in het geval van 
de New Art History gaat het, zeker in Ame
rika om een gevestigde wetenschap, een 
nieuw establishment dat de neiging ver
toont bepaalde perspectieven dwingend op 
te leggen aan kunsthistorisch onderzoek. 
De eigenwaarde van de beschouwer gaat 
boven de eigenwaarde van het object. Kunst
werken worden van theorie naar theorie 
gesleept om voor de zoveelste keer, een 
bepaalde blik, een afwezigheid, een gelijk 
te onderstrepen.

Hollandse ellende

Vanuit Nederlands perspectief lijkt mijn 
kritiek wat overdreven. Van enige nieuwe 
kunstgeschiedschrijving valt weinig te ver
nemen en de Hollandse kunsthistorici lijken 
het spoor van de traditie onbekommerd te 
volgen. Sterker nog, de laatste jaren is de 
nadruk op louter historisch onderzoek al
leen maar groter geworden, en merkwaar
dig genoeg begint de Nederlandse kunst
geschiedschrijving daarbij steeds meer te 
lijken op het vijandbeeld dat de New Art 
History geschapen heeft. De traditionele 
kunstgeschiedenis zou gefixeerd zijn op het 
historisch object en op naïeve wijze menen 
het verleden te reconstrueren. Theorie zou 
haar vreemd zijn en zelfreflectie een gru
wel. In het spoor van Gombrich zouden de 
meeste kunsthistorici daarbij kunst nog 
steeds beschouwen als representatie, als 
weergave van de wereld, en de eenvoudige 
notie dat het kunstwerk onderdeel is van een 

‘complex systeem van betekenisgeving zou 
nog steeds niet zijn doorgedrongen.
Feilloos lijkt de Nederlandse kunst
geschiedschrijving aan dit beeld te beant
woorden. Tegenover de theorie plaatst zij 
de geschiedenis en hoe meer de theorie het 
uitgangspunt vormt voor de nieuwe richting 
hoe meer de gewone kunstgeschiedenis 
meent dat haar taak vooral gelegen is in 
inventarisatie van bronnen en collecties. 
Discussie wordt uit de weg gegaan of plat
geslagen met domheid die humor denkt te 
zijn. Zo wordt het dilemma dat er geen 
overkoepelend wetenschappelijk model 
meer is, geen Waarheid waar de kunst aan 
beantwoordt, en het feit dat de onderzoeker 
daardoor meer dan ooit met zijn neus op zijn 
eigen uitgangspunten wordt gedrukt door 
een Utrechts hoogleraar afgedaan met de 
opmerking dat er na het verdwijnen van de 
waarheid blijkbaar alleen nog maar over 
onwaarheden gesproken kan worden en dat 
sommige van die onwaarheden dan toch 
weer minder onwaar zijn dan andere. Maar 
het zou van even grote domheid getuigen te' 
menen dat er hier sprake is van een primitief 
positivisme. Want als tegenhanger van het 
pragmatisme waarin alles ondergeschikt 
gemaakt wordt aan het resultaat dat de theo
rie belooft, is de historiserende opvatting 
haast even cynisch. Daar weet men ook wel 
dat het verleden niet volledig gekend kan 
worden, en natuurlijk is bekend dat het

Marcel Duchamp

Etant Donnés: 1. la chute d’eau, 2. le gaz d’éclairage (detail), 1946-66

eigen standpunt een rol speelt in de be
schouwing. Ook de historiserende benade
ring wordt nadrukkelijk gekozen om het 
resultaat bij voorbaat veilig te stellen.
Juist als keerzijde vertoont dit nieuw tradi
tionalisme, zoals je het zou kunnen noemen, 
dezelfde gebreken als de New Art History. 
Want ook in dit verregaande historische 
onderzoek, dat zich richt op de kleinste 
geschiedkundige feiten, is het kunstwerk 
het kind van de rekening. En terwijl de 
moderne opvattingen geneigd zijn de kunst
geschiedenis te laten opgaan in een diffuus 
veld van visuele cultuur, is de historische 
richting er op uit de kunstgeschiedenis te 
laten verdwijnen in het al even algemene 
gebied van de historische wetenschap. De 
nieuwe kunsthistorici willen breken met de 
traditionele kunstgeschiedschrijving: de 
methodes, de vragen, de blik, het onder
zoek, de onderzoeker, maar ook de objecten 
waarop de discipline zich richt, dat alles 
moet veranderen. Maar opvallend genoeg 
wil ook het nieuwe traditionalisme geen 
traditionele kunstgeschiedenis meer zijn, 
ook daar wordt de werkelijke traditie van de 
kunstgeschiedschrijving het liefst zo snel 
mogelijk vergeten.

De rails van de kunsthistorische rede

De wens de kunstgeschiedschrijving te la
ten opgaan in een nieuwe vorm van onder
zoek valt voor een deel te verklaren uit de 
herkomst van de methodes van de New Art 
History. De nieuwe richting is opgekomen 
in het spoor van de veelgeroemde en vurig 
gewenste interdisciplinariteit, maar het feit 
dat het vooral literatuurwetenschappers zijn 
die zich daarbij op de kunstgeschiedenis 
gestort hebben, heeft te maken met iets 
anders. Ook de kunstgeschiedenis is in het 
vaarwater geraakt van de linguistic turn die 
uit de opvattingen van Franse denkers als 
Derrida en Lacan voortkwam. Daarbij is 
alles tot tekstanalyse geworden, ook kunst
werken zijn opgenomen in een web van 
teksten. Dat heeft tot gevolg dat er tegen

woordig erg veel beelden worden ‘gelezen’. 
Daar is op zich niets op tegen, ware het niet 
dat bij dit lezen opnieuw het centrum komt 
te liggen bij de lezer, bij de hedendaagse 
onderzoeker, die al spiegelend de lezing 
vindt die hij zoekt.
Maar ook op andere gronden wordt het 
traditionele terrein van de kunstgeschiede
nis ondergraven. Net als ten tijde van het 
neomarxisme wordt kunst beschouwd als 
onderdeel van een brede visuele cultuur en 
wordt kunstgeschiedenis steeds meer ge
zien als een zijtakje van de grote stam der 
cultural studies. Kunst maakt deel uit van 
alomvattende coderingen, een uitzondering 
hoeft er dus niet van gemaakt te worden. 
Beelden uit het dagelijks leven, populaire 
cultuur en massacultuur lijken zich beter te 
lenen voor het onderzoek naar de codes van 
onderdrukking en afwezigheid. Toch richt 
ook de New Art History, haast tot haar eigen 
verbazing, zich steeds opnieuw op die kunst
werken die reeds lang tot de canon van de 
kunsthistorische waardering behoren. Het 
is de vraag waar deze eeuwige terugkeer 
door veroorzaakt wordt. Binnen de gelede
ren van die richting, die veel minder een 
gesloten bolwerk vormt dan dit artikel mis
schien suggereert, wordt dan ook regelma
tig een pleidooi gehouden voor een aanval 
op juist die canon van kunsthistorische top- 
stukken. Het onderzoek zou zich meer moe
ten richten op die cultuurverschijnselen die 
zijn uitgesloten door de macht van de blanke, 
mannelijke blik.
Maar eigenlijk is het even verbazing
wekkend dat de op historisch onderzoek 
gerichte tegenpool, de ‘oude’ kunst
geschiedschrijving, zich nog met kunstwer
ken bezighoudt. Daar worden de levens van 
kunstenaars onderzocht, hun contacten, hun 
verkoopcijfers, de reis van de werken door 
de collecties, de techniek waarin ze zijn 
uitgevoerd, hun voorstelling, al die haast 
tastbare feitelijkheden maken deel uit van 
dit onderzoek, maar vaak krijg je het gevoel 
dat het in deze degelijk voortploegende stu
dies net zo goed over baksteenproduktie of

witlofteelt door de eeuwen heen zou kunnen 
gaan. Dat is echter slechts schijn. Want deze 
historische benadering kent een haast onbe
wuste en ongereflecteerde keerzijde in het 
esthetische genot dat niet doordringt tot de 
dorre pagina’s van het onderzoek, maar dat 
des te meer de dagelijkse praktijk van mu
sea en tentoonstellingen bepaalt. Die kant 
van de kunstgeschiedschrijving blijft min of 
meer een onuitgesproken vooronderstelling, 
het lijkt wel of het iets particuliers betreft, 
iets voor ‘s avonds in de kroeg. Dit betoverd 
worden door de werken zelf lijkt een ge
heim dat niet openlijk aan het woord mag 
komen. Toch heeft dit verborgen vertoog 
over de directe werking, over het nu van de 
kunstwerken altijd deel uitgemaakt van de 
kunstgeschiedschrijving, maar het heeft zich 
nooit laten verenigen met het historische 
onderzoek naar feiten en werkelijkheid. 
Vanaf het begin van haar ontstaan hebben 
de historische en de esthetische kant van de 
kunstgeschiedschrijving op gespannen voet 
met elkaar gestaan, en juist die spanning is 
kenmerkend voor het vak.
Zowel de nieuwe theoretische als de nieuwe 
historische richting houden vast aan het 
kunstwerk omdat het de scharnier vormt 
tussen hun oppositionele ondernemingen. 
Voor beide is het kunstwerk de legitimatie 
van de benadering, niet alleen omdat het 
zich voor die benadering leent - dat spreekt 
vanzelf-, maar juist omdat het erbuiten valt, 
omdat het een ankerplaats is buiten de me
thode waar men veilig aan kan leggen. De 
voorkeur van de New Art History voor 
werken die al eeuwen tot de canon behoren, 
komt voort uit de historische garantie die zij 
leveren. Zij behoren definitief tot een wer
kelijkheid buiten de theorie en juist dat 
verschaft de theorie haar legitimatie. Aan de 
andere kant vormen deze kunstwerken voor 
de historicus de zin van zijn onderneming; 
de aantrekkingskracht die zij uitoefenen, 
hun geheime werking, maken dat zij ver
schillen van andere historische overblijfse
len. Kunstwerken tonen dat ze de tijd over
wonnen hebben en vormen daardoor een 
speciale toegang tot het verleden. Ze maken 
deel uit van hun tijd, maar nemen er ook 
afstand van aangezien ze ook deel uitmaken 
van het heden. Ze bieden de onderzoeker de 
helpende hand en steunen zijn visie op de 
verloren gegane werkelijkheid.
Natuurlijk moet de kunstgeschiedenis zich 
vernieuwen, maar dat moet zij doen door 
haar eigen traditie kritisch te beschouwen. 
Natuurlijk moet de macht van de kunst als 
institutie daarbij ondervraagd worden, maar 
dat kan alleen door de blik juist te richten op 
het punt waar de macht van de kunst aanwe
zig is, dat wil zeggen in die werken die 
steeds terugkeren als centrum van kunst
historisch onderzoek en in de manier waarop 
er over die werken werd en wordt geschre
ven. Pas dan kan een goed zicht ontstaan op 
de macht die de canon tot canon maakt. 
Want die macht is meer dan een samenzwe
ring van belegen kunsthistorici, die macht is 
een element dat in de esthetische uitstraling 
van de werken zelf besloten ligt en dat als 
moment door de tijd heen in verschillende 
vormen zijn werking heeft behouden.
Kunstwerken zijn van toen en nu. Ze vallen 
in twee vertogen, het historische en het 
theoretische, die zich niet laten verenigen. 
Maar juist die dubbelheid, die strijd tussen 
twee benaderingen die telkens opnieuw ge
streden moet worden, is het kenmerk van de 
kunstgeschiedschrijving. Daarin onder
scheidt zij zich van andere wetenschappen. 
Daarin moet zij zich ook blijven onder
scheiden en zich niet laten verleiden tot een 
keuze voor een van de twee polen. Steeds 
opnieuw kan de historische dimensie van de 
kunstwerken de reeds gevormde theorie 
verstoren, maar steeds opnieuw ook kan de 
theoretische dimensie van de werken het 
historische kader uit het lood slaan. De 
kunstgeschiedschrijving dendert voort op 
twee ijzeren staven die nergens, zelfs niet in 
de verre toekomst, bij elkaar komen. Ik heb 
er weer helemaal zin in.

Jeroen Boomgaard
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Della pittura
getroffen door een flits van actualiteit

1. De brokstukken van het modernisme

Eén van de meest opzienbarende artistieke 
ontwikkelingen van de jaren ’80 is zonder 
twijfel de plotselinge terugkeer van de schil
derkunst. Opzienbarend, omdat zij door alle 
radicaal moderne bewegingen in de 20ste 
eeuw werd doodverklaard. Als individuele 
en ambachtelijke discipline wordt ze niet 
langer in staat geacht aan de eisen van de 
moderne tijd tegemoet te komen. De schil
derkunst is een anachronisme en radicaal 
tegengesteld aan het ideaal om vanuit de 
kunst - en gebruik makend van de techni
sche middelen - de totale organisatie van de 
samenleving op zich te willen nemen. Een 
ideaal dat wordt gekoesterd door het 
Russische constructivisme, de Nederlandse 
groep De Stijl en het Bauhaus in Duitsland. 
De schilderkunst moet verdwijnen of zich 
aanpassen aan de wetten van planning en 
design. Moholy-Nagy gaat zover voortaan 
schilderijen per telefoon aan te maken. Dit 
radicale modernisme eist dat men in de pas 
loopt van de maatschappelijke en techni
sche ontwikkelingen waarvan men de 
ritmiek dient op te pikken en te verinnerlij
ken. Voor zover de schilderkunst nog wordt 
bedreven, moet ze verlangen naar haar einde. 
Alleen dan behoudt ze haar authenticiteit 
(het pathetische principe van de moderni
teit).
De meest radicale zetten worden gedaan in 
Rusland. In 1915 schildert Malevich zijn 
“Zwarte Vierkant”, in 1918 vervaardigt hij 
zijn ‘wit op wit’ -schilderijen. V oor Malevich 
is het einde ook een nieuw begin, een ‘Tabula 
rasa’. Zijn suprematisme vult de ontstane 
leegte onmiddellijk opnieuw met zin: een 
ervaringsruimte voor een wereld zonder 
dingen. Een idealisme dat al snel wordt 
beantwoord met een materialistisch uit
gangspunt. In 1918 creëert Rodchenko zijn 
‘zwart op zwart’-schilderijen, in 1921 stelt 
hij drie monochrome doeken tentoon in de 
primaire kleuren rood, geel en blauw. Het 
zijn naar eigen zeggen de laatste schilde
rijen. Hierna wordt het suprematisme inge
ruild voor het produktivisme waarbinnen 
voor de schilderkunst geen plaats meer is. 
Maar er zijn ook subtielere vormen van 
icohoclasme denkbaar. Mondriaan bijvoor
beeld blijft hardnekkig schilderen. Het gaat 
hem om de destructie van de schilderkunst 
van binnenuit, met de middelen die de schil
derkunst zelf verschaft. De destructie van 
de ruimte door toedoen van vlakken; de 
destructie van de vlakken door toedoen van 
lijnen; de destructie van de lijnen door toe
doen van herhaling. Hij komt tot absolute 
beelden waarvan de premissen niet kunnen 
worden betwist.
Of Duchamp, die weliswaar stopt met schil
deren maar niet met denken over schilder
kunst. Wat hem het meest tegenstaat in de 
schilderkunst is het feit dat ze primair het 
netvlies (de retina) poogt te behagen. Zijn 
belangrijkste bijdrage aan de schilderkunst 
is, hoe vreemd dat ook op het eerste gezicht 
mag lijken, de ‘ready-made’. Rond 1920 
doet hij het voorstel om een. schilderij van 
Rembrandt als strijkplank te gebruiken, de 
verfhuid te laten verdampen onder het sis
sende geweld van een hete strijkbout. Vol
gens Duchamp is het métier van de schilder
kunst niet langer mogelijk. Niet alleen door 
de uitvinding van de fotografie en de film 
zijn aan de schilderkunst belangrijke taken 
ontnomen, maar ook door de fabricage van 
de verftube. Een schilder als Rembrandt 
maalde eertijds zijn verven zelf. “Omdat de 
verftubes die de kunstenaar gebruikt indus
triële en kant-en-klare produkten zijn, moe
ten we daaruit concluderen dat alle schilde
rijen op de wereld eigenlijk ready-mades 
zijn,” aldus Duchamp. Deze uitspraak is 
omkeerbaar: dan zijn de ready-mades ook 
schilderijen, in potentie. Het “Zwarte Vier
kant" van Malevich is evenzeer een ready
made als het urinoir schilderkunstig van 
aard.
Ook de horizon van Duchamps iconoclasme 
is ‘het einde van de schilderkunst’. Het 
breekt met noties als handwerk, originali
teit, schoonheid en authenticiteit. Duchamps 
urinoir is een radicaal moment omdat het 
als schilderkunst geduid moet worden en 
tegelijkertijd niet als schilderkunst aange
merkt kan worden.
Dit radicale iconoclasme aan het begin van

Pablo Picasso

Vieil homme assis, 1970-71

de 20ste eeuw dient om de kunst aansluiting 
te laten krijgen op de wereld waarvan ze 
zich aan het eind van de 19de eeuw heeft 
vervreemd (het estheticisme van de 'l'art 
pour l’art’). De reductie tot primaire vor
men en tot leesbare en manipuleerbare te
kens maakt het mogelijk om direct in te 
grijpen in de wereld van reclame en design. 
Voorop staat een universele semantisering 
van de omgeving: alles wordt object van 
functieberekening en betekenisverlening. 
Men heeft liever dat de kunst vernietigd 
wordt dan dat ze in een isolement geraakt. 
Maar het iconoclasme wordt ook ingezet 
tegen de woekering van de beelden die 
inherent is aan de reproduktie, tegen het 
spektakel dat inherent is aan de massacul
tuur, tegen de sentimentaliteit van de kitsch 
die een logische implicatie is van de cultuur
industrie. De vernietiging van het beeld 
waartoe de moderne kunstenaars zich inzet
ten, is een zuivering in absolute zin.
Het streven naar het pure beeld en het Woe
kerende instrumentalisme zijn echter vrij
wel onmiddellijk met elkaar verknoopt ge
raakt. Met dëze in wezen ironische knoop 
worden wij tot op dé dag van vandaag ge
confronteerd: de exponentiële vermenig
vuldiging van het pure beeld. De werken 
van Mondriaan dienen thans als model voor 
designers, couturiers, stedebouwkundigen 
en programmeurs van de omgeving. De 
werken zijn opgegaan in het wereldse spel 
van publiciteit en festiviteit. Het j aar 1995 
werd uitgeroepen tot Mondriaanjaar. Om 
nog maar te zwijgen van de commerciële 
Mondriaankitsch: de tasjes, de stickers, de 
posters en de rondvaartboten. In zekere zin 
is het ideaal van de moderne bewegingen in 
vervulling gegaan: geruggesteund door de 
techniek heeft de kunst zich uitgeleverd aan 
het maatschappelijke leven, maar is daar
mee tevens opgegaan in de banaliteit van 
het alledaagse.
Tot op de dag van vandaag wordt in de kunst 
over de onbedoelde wending gereflecteerd. 
Er wordt aansluiting gezocht bij de grote

voorbeelden van het modernisme, maar de 
eertijdse intenties van de makers zijn bui
tenspel gezet. Ook het strijdbare iconoclasme 
van weleer speelt geen rol meer. In de ‘ras
ter’-schilderijen van de Duitse kunstenaar 
Günther Förg keert het ascetische, abstract 
geometrische idioom van (vooral de late) 
Mondriaan terug, maar op een losse en haast 
frivole wijze. De eens zo vitale beelden zijn 
vervallen tot ruïne en nodigen uit tot een 
memento mori van het modernisme. Bij de 
Amerikaanse Sherrie Levine is het beeld- 
arme, door ‘R Mutt’ gesigneerde en exclu
sief gemaakte pissoir van Duchamp ge
transformeerd in zijn tegendeel. We zien 
een kitscherige, barokke sculptuur in brons 
gegoten, ongesigneerd, eindeloos gerepro
duceerd en zelfs gefeminiseerd: in het spie
gelende oppervlak worden de heup- 
welvingen van een vrouwenlichaam gesug
gereerd.
Een halve eeuw geleden onttrok het moder
nisme zich nog grotendeels aan de aan
schouwing en de genieting, thans is het 
omgekeerd het object van grote massa- 
tentoonstellingen. Een halve eeuw geleden 
had het modernisme nog ethische conse
quenties op het oog, thans ligt het omge
keerd in het verlengde van het publieke spel. 
Maar in het geheim worden de kunstwerken 
van het modernisme beschermd door die 
tentoonstellingen en door die excessieve 
aandacht. Het verleent ze optimale schitte
ring en betovering. Als pure objecten zijn ze 
niet langer belast met de zwaarwichtige 
referentie van het modernisme. Kounellis 
ontdekt onder het zwart van Malevich’ be
roemde Vierkant sporen van een gele kleur
stof die verwijzen naar het goud van de 
iconen. Baselitz beschouwt Mondriaan als 
een echte schilder waarbij hij met zijn 
figuratieve, expressionistische schilderkunst 
direct zegt aan te sluiten. Hij afficheert 
zichzelf als een abstract kunstenaar. Zo blij
ken de iconen van het modernisme plotse
ling het effect van een elliptische omkering 
te zijn en niet van een lineair proces.

2. De tooi van het expressionisme

De schilderkunst van de jaren ’80 die ik in 
herinnering roep, staat haaks op het moder
nisme en zijn dominante ideologie: het stre
ven naar zuiverheid. De transparantie van 
de abstractie is niet haar einddoel. De wilde 
schilderkunst is uitdrukkelijk figuratief, le- 
üjken onzuiver. Zie bijvoorbeeld de “Dusch- 
Bilder” (1982-’ 83) van het Duitse duo Dahn 
en Dokoupil: met superieure humor wordt 
de ernst van de kunst die het modernisme 
had beheerst op de korrel genomen. De 
kritiek spreekt van slechte schilderkunst, 
struikelt over de achteloosheid waarmee de 
Neue Wilden zich bedienen van het métier. 
Maar de schilders zelf zien hierin een nieuwe 
kwaliteit. Het dilettantisme wordt opgevoerd 
als virtuositeit. De kritiek ontwaart in de 
woeste verfflarden een terugkeer naar het 
vooroorlogse expressionisme, en vat dit 
meestal op als een teken van regressie. Maar 
het is veel erger. Wat terugkeert, is niet 
zozeer het expressionisme alswel de leegte 
van het expressionisme. Er is sprake van een 
totale gedaanteverandering. Terwijl er niets 
veranderd lijkt, is er in het geniep iets 
essentieels verdwenen: diepte, emotionele 
lading, kortom de ziel die tot uitdrukking 
moet gebracht worden. Het expressionisme 
blijkt slechts tooi te zijn, de tooi van het 
identieke. Hier is geen sprake van een terug
keer van het expressionisme, maar van een 
totale omkering van het expressionisme. 
Deze schilderkunst is alleen interessant voor 
zover men benadrukt wat er - geredeneerd 
vanuit de kunst - niet aan deugt. Eerder dan 
in haar kwalitatieve hoedanigheid is die 
plotselinge uitbarsting van schilderkunstig 
geweld interessant als kwantiteit. Die 
enorme hoeveelheid Wilde Schilders die de 
look bepalen van de jaren ’80. Ze duiken 
overal op. Het gaat om een internationaal 
fenomeen. Uitdrukkelijk als trend op de 
markt gebracht via prestigieuze mammoet- 
tentoonstellingen die de balans moeten op
maken van de actuele stand van zaken. In 
vele gevallen worden de schilderijen spe
ciaal voor de tentoonstellingen vervaardigd, 
ter illustratie van het concept ervan. Deze 
tentoonstellingen zijn eveneens een nieuw 
fenomeen. De verspreidingsmacht ervan 
wordt nog vergroot door het enorme aanbod 
aan kunsttijdschriften en rijk geïllustreerde 
publikaties. Een beeldenstroom die als een 
band aan het oog van de toeschouwer voor
bijtrekt.
Maar waarom zoveel aandacht voor een 
trend van voorbijgaande aard? Omdat deze 
wilde schilderkunst precies aan de kort
stondigheid van de mode haar grote aan
trekkingskracht ontleent. Want wat is on
zinniger en dus verleidelijker dan de plotse
linge doorbraak van een trend waarop nie
mand is voorbereid? Niet om een cesuur te 
bewerkstelligen zoals in het begin van de 
eeuw, maar om even plotseling van het 
toneel te verdwijnen. De meeste schilde
rijen die toen werden gemaakt, zijn allang 
verdwenen in de depots. Wij beleven alweer 
‘de terugkeer’ van de jaren ’80. Het werk 
van de Nederlandse kunstenaar René 
Daniëls, waarin wé een vergelijkbare hu
moren gedachteloosheid tegenkomen als in 
dat van zijn tijdgenoten Dahn en Dokoupil, 
wordt niet langer geassocieerd met het ‘ex
pressionisme’ van de jaren ’80. Wat ons 
thans frappeert, is de klassieke ernst, de 
vliesdunne verfopbreng en de conceptuele 
diepgang: problematisering van de span
ning tussen de ondoorzichtigheid van ‘het 
vlak’ en de transparantie van ‘het venster’. 
Zijn werk wordt nu geassocieerd met 'anti- 
expressionisme’, een provocatie die toen 
onopgemerkt is gebleven.

3. Het exces van de schilderkunst

Trendgevoeligheid en modieus gedrag wor
den altijd bekritiseerd en zelfs veroordeeld. 
Maar houdt niet alleen wat samenspant met 
de mode voeling met de meest heimelijke en 
verraderlijke listen waarmee krachtiger te
kens de kunst te snel af zijn? Het is duidelijk 
dat de terugkeer van de schilderkunst ook 
beschouwd werd als een mogelijkheid om 
de band te herstellen met haar lange traditie, 
waarmee het modernisme zo radicaal ge
broken had. Een opwaardering van het métier
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en van de zin, tegen de tijdgeest, de onver
schilligheid en de vluchtigheid van de mode 
in. Maar ook een dergelijk verzet wordt 
binnen de mode geregistreerd. Juist dit ver
zet kreeg eertijds alle aandacht in de media. 
Het gaat echter niet om de terugkeer van 
hetzelfde - de koestering van de traditie - en 
al evenmin om de terugkeer van het verschil 
- de droom om een breuk met het vooraf
gaande te forceren. Het gaat om een veel 
drastischer gegeven: de terugkeer van het 
onverzoenlijke. Men dient het antagonisme 
tussen de schilderkunst en de kunst op te 
voeren om haar ketters potentieel te open
baren. Misschien spant de schilderkunst van 
de jaren ’ 80 alleen maar samen met de mode 
om de wijking tussen haarzelf en de mo
derne kunst te handhaven.
De kunst komt immers van God, ook al viel 
haar geboorte rond 1800 viel samen met 
Zijn dood. De kunst blijft getekend door 
haar oorspronkelijke inzet: het redden van 
de religieuze dimensie die werd geperver
teerd door de barokke culms van het beeld 
en de verschijningen. De schilderkunst is 
ouder, ze hervindt nu haar souvereiniteit in 
de exploratie van het onzuivere, vernede
rende, monsterlijke en verwarrende. Ze kent 
een verborgen regel: haar eigen exces. “Hoe 
minder kunst, des te meer schilderkunst,” 
aldus Picasso, wiens laatste rond 1970 ver
vaardigde schilderijen overigens een steun 
in de rug waren van de jonge schilders in de 
jaren ’80 bij hun historische plaatsbepaling 
tegenover het purisme van Minimal en Con
cept Art. Een laatste rest avantgardisme en 
ook een bewust nihilisme, want met hun 
‘slechte schilderkunst’ oriënteerden deze 
schilders zich op de non-cultuur van de 
graffiti, de strip en de punk-scene.
Bij Picasso is geen sprake van een derge
lijke positionering. Hij zoekt de directe ri
valiteit met de glorie van de schilderkunst in 
het museum (die beschikbaar is omdat ze 
overvloedig gereproduceerd is). Met El 
Greco, Poussin, Rembrandt, Rubens, 
Velasquez, Goya, Manet, Degas. De schil
ders waarmee Picasso concurreert, zijn ze
ker geen moderne schilders, maar ze zijn 
wel blijvend actueel vanwege hun drasti
sche figuratie en dienovereenkomstige werk
wijze die zich voor hem openbaart in onver
wachte details die geïsoleerd, uitvergroot 
en geparafraseerd kunnen worden. De on
verschilligheid van onze gelijkschakelende 
informatiecultuur, door menigeen gezien 
als de nekslag voor de schilderkunst, is voor 
Picasso juist een bron van energie. In deze 
laatste schilderijen worden geilheid en los
bandigheid tot in het extreme in beeld ge
bracht. Alles draait om het lichaam van de 
vrouw. Niet alleen in hun thematiek gemi- 
gen deze werken van Picasso’s ‘slechte 
smaak ’, maar vooral ook in de manier waarop 
ze zijn geschilderd; methun ‘vulgaire’ kleu
ren, met hun vlekken en spatten, hun 
signaalachtige tekens, en hun onzinnige 
verwringingen en vertakkingen. Picasso 
kiest voor ‘de late stijl’ - gemodelleerd naar 
die van Titiaan, Rubens en Rembrandt - om 
ongebonden en onbeschaamd te kunnen zijn. 
De ‘verdorven’ mogelijkheden die onbenut 
zijn gebleven op het moment dat zijn illustere 
voorgangers hun beelden tot voltooiing 
brachten, worden door hem opnieuw ver
kend en uitgeput. Picasso brengt deze ba
rokke stijl tot de nulgraad van zijn perfectie: 
“elke dag schilder ik slechter”. De traditie 
biedt zich niet aan om gekoesterd te worden 
noch om ermee te breken (er wordt geen 
moment opgeëist, geen antithese uit
gebroed). De traditie biedt zich aan om te 
worden aangerand en gepenetreerd, in het 
volle licht.
Aan de ene kant de destructie van Mondriaan 
in het teken van de architectuur van het 
beeld (de compositie). Aan de andere kant 
de destructie van Picasso in het teken van de 
vernietiging van de architectuur van hét 
menselijke lichaam (het skelet). De tegen
stelling tussen beide kunstenaars is niet te 
reduceren tot de simpele oppositie abstract 
en figuratief. Voor Picasso is het kubisme 
geen voorbereidende fase zoals voor 
Mondriaan, maar een gril, een avontuur van 
voorbijgaande aard. Beide kunstenaars of
feren de zichtbaarheid. Ook al wordt bij 
Picasso de natuurlijke wereld niet ontkend, 
er is geen sprake van representatie of mime
sis. De wereld wordt op slinkse wijze bin
nen de metamorfose van het schilderij ge
lokt. Binnen de wreedaardige en incestueuze 
logica van haar vormen en materialen, om - 
via een omweg - opnieuw te verschijnen. 
Thans lijkt een oppositie tussen Mondriaan 
en Picasso niet langer opportuun. Alle on
derscheidingen, zoals die tussen zuiver en 

onzuiver, tussen waar en vals, kunst en 
kitsch, mooi en lelijk, abstract en figuratief, 
illusoir en concreet zijn geschrapt. Ze heb
ben plaats gemaakt voor een gelijktijdigheid 
van extreme tegendelen. Hiertussen valt 
niet langer esthetisch te bemiddelen. Wat 
mooi is, is mooi om lelijk te zijn: super- 
kitsch. Wat lelijk is, is lelijk om moei te zijn: 
worse- De schilderkunst van de jaren ’90 
kent een andere fascinatie, die van de abso
lute tegenstrijdigheid. Hierbinnen is geen 
plaats voor esthetisch genot noch voor iro
nische distantie. Deze schilderkunst staat in 
het teken van de paradox. De labyrintische 
schilderijen van de Duitser Albert Oehlen, 
die overigens in de jaren ’80 met zijn 
figuratieve werk nog een belangrijke bij
drage leverde aan de ‘slechte schilderkunst’, 
zien er aantrekkelijk en gevarieerd uit, maar 
ze zijn alleen geslaagd waar het schilder- 
proces op cruciale momenten is ontspoord 
en mislukt. In “Buddha ’s Horizon/View öf 
Lights” (1994) van de Nederlander Rob 
Birza is het licht niet alleen een schilder
kunstige illusie maar ook concreet aanwe
zig in de witte, gele en oranje kitschlampen. 
Een enscenering die een superbe visioen 
creëert en tegelijkertijd de bedompte atmo
sfeer ademt van een showroom met 
hoogpolig tapijt. Een onmogelijke schilder
kunst die destructief is om constructief te 
zijn, en constructief om destructief te zijn.

4. Een vertraging in verf

“Men moet absoluut modem zijn” (Arthur 
Rimbaud): men moet inspelen op de snel 
wisselende verschijningsvormen van het 
moderne leven. Deze radicale eis gold sinds 
het midden van de 19de eeuw. Het moderne 
hield op deze manier steeds gelijke tred met 
de geschiedenis, met haar vermeende reali
teit. Alleen wanneer gebroken werd met het 
voorafgaande, behield het moderne zijn 
authenticiteit. Het moderne was dus per 
definitie actueel. De enige tijdsmodus die 
gold, was het heden, gesitueerd tussen het 
verleden en de toekomst.
Voor ons echter is het actuele iets anders. 
Wij kunnen geen verhouding meer aangaan 
met het actuele. Het kan niet meer worden 
gerepresenteerd, gespiegeld of gekritiseerd. 
Het actuele overvalt en ontglipt ons groten
deels. Wij worden verrast door de schim
men van de actualiteit. De actualiteit is 
alomtegenwoordig en maakt de geschiede
nis onvindbaar. De actualiteit is een 
transhistorisch verschijnsel: ze heeft de ge
schiedenis uit haar gecontroleerde lineariteit 
in een absoluut delirium .gestoten.
Het is vooral de snelheid waarmee de din
gen op ons afkomen die een lineair en door 
de normale tijd gescandeerd verloop van de 
geschiedenis niet langer mogelijk maakt. 
De actualiteit is sneller dan het voorval, ze 
is sneller dan snel. Ze kent slechts de extase 
van het evenement. De gebeurtenissen laten 
zich niet langer traceren in een keten van 
oorzaak en gevolg, maar stellen zich in 
dienst van de actualiteit om des te beter te 
verdwijnen. Het moderne en het actuele zijn 
gesplitst. Terwijl het moderne een explo
sieve categorie was - het zeker stellen van de 
toekomst kwam neer op een permanente 
zuivering van het verleden - is het actuele 
veeleer implosief. Het actuele laat de ge
schiedenis niet voortschrijden, maar absor
beert haar. Het absorbeert ook het moderne. 
Het moderne is thans nog slechts een nostal
gische categorie. Haar actualiteit bestaat 
erin dat ze een positie voorspiegelt die niet 
meer bestaat. Als men beweert dat het mo
derne zou zij n afgelost door het postmoderne, 
dan hangt men nog steeds een bevrijdings- 
gedachte aan. Het verschil tussen het mo
derne en het postmoderne is echter dat er 
geen verschil meer is.
De snelheid waarmee de dingen zich voort
bewegen, vereist een andere manier van 
kijken: gelijkschakelend en nivellerend. 
Alles belandt in het register van de onver
schilligheid. Belichaming van die nieuwe 
versnelling zijn natuurlijk de media die een 
oppervlakkige verschijning en een snelle 
transformatie zonder diepte en inhoud in de 
hand werken. De media hebben ook aan de 
kunst haar lichaam en materie ontnomen. 
De kunstwerken in het museum zijn nog 
slechts ‘de originelen’ bij een veelvormige 
reproduktie, illustraties bij een overvloe
dige informatie. De mode en de media heb
ben de diepte van de kunst ongedaan ge
maakt. Ze hebben haar vluchtig, vlottend en 
grootschalig gemaakt.
Maar geconfronteerd met ‘een origineel’ in 
een museum of een galerie blijkt het trage 

medium, zoals de schilderkunst wordt om
schreven, ineens in staat de toeschouwer te 
fixeren. Als een valkuil opent het gelaagde 
oppervlak zich voor het oog. De snelheid 
waarmee we gewend zijn de dingen te bena
deren valt weg. We kunnen moeilijk anders 
dan toezien hoe we fysiek bij het schilderen 
betrokken worden; hoe het kijken door en in 
het schilderij wordt overgenomen. Onze 
intellectuele afstandelijkheid smelt als 
sneeuw voor de zon. Dat is de souvereine 
macht van dat ene schilderij. Het is in staat 
om eeuwen te overbruggen.
Pas de 20ste eeuw wordt opnieuw verleid 
door de wijze waarop een Titiaan of Rem
brandt, een Velasquez of Goya verf en 
glacislagen wisten te regisseren. Door de 
wijze waarop ze de natuurlijke wereld haast 
letterlijk wisten om te zetten in kostbare 
schilderkunstige materie. Zeker geen mo
derne schilders maar wel blijvend actueel, 
waardoor alle ‘echte’ en ‘slechte’ schilders 
zich met hen verbonden blijven voelen: 
Soutine, Fautrier, Picasso, Guston, Pollock, 
Bacon, Leroy en vele anderen. Schilders 
voor wie het moderne ideaal van zuiverheid 
en transparantie geen enkele betekenis heeft, 
in de ban als ze zijn van verf, van de 
ondoorzichtigheid van haar huid. Verf is als 
materie niet inert of passief maar beschikt 
over een kwaadaardig genie. Ze is in staat 
alle pogingen om haar dienstbaar te maken 
te verijdelen. Nimmer is de schilderkunst 
voltooid: “alleen een leeg doek is af’ (Eugène 
Leroy). Nu alle transcendentie is verdampt 
in immanentie, worden we niet alleen ge
confronteerd met de onverschilligheid van 
de media, maar ook met de onverschillig
heid van de schilderkunstige materie. De 
schilderkunst mag dan een traag medium 
zijn, ze is ons immer te snel af. In het 
weefsel van de verf blijft haar geheim in
tact: het geheim van de toekomst.

5. Het zwarte gat van de zichtbaarheid

Zoals gezegd, staat ook de kunst thans in het 
teken van haar ultrasnelle circulatie. Niets 
spreekt elkaar nog tegen, alles bestaat op 
een wonderbaarlijke wijze naast elkaar, in 
een totale onverschilligheid. Een eclectische 
duizeling van vormen en beelden zoals ten 
tijde van de barok in haar laatste fase: de 
meest onzuivere, corrupte, buitensporige en 
artificiële stijl die men ooit had gezien (de 
Nepomukkerk van de gebroeders Asam; 
Cuvilliés’ spiegelzaal in Amaliënburg; 
Tiepolo’s plafondfresco in Würzburg; de 
Siciliaanse villa van de hertog van Palagonia; 
het Meissen porselein; het Venetiaanse glas). 
De ultieme provocatie aan het adres van ‘de 
kunst’ die werd uitgevonden om uit naam 
van waarheid en waarachtigheid het exces 
te keren. Precies omdat de kunst haar ver
wierp, zou de barok haar exces nog weten 
op te voeren. Een ‘stijlloze stijl’ naar het 
(overigens positieve) oordeel van B audelaire 
in de 19de eeuw. Een stijl die grenst aan zijn 
eigen karikatuur: de kitsch.
Bij het begin van het laatste decennium van 
deze eeuw neemt een kunstenaar als Jeff 
Koons opnieuw zijn toevlucht tot de stijl 
van de late barok, eh weerom wordt deze 
démarche - dit ultieme exces, deze karika
tuur van de karikatuur - ervaren als een 
bedreiging voor de kunst, als een aantasting 
van haar integriteit. Maar er is ook een 
opmerkelijk verschil tussen de 18de eeuw 
en nu. In de barok gaat de duizeling van 
vormen en beelden ook gepaard met zin- 
tuiglijkeen lichamelijke gewaarwordingen. 
Weliswaar zijn wij, 'ultra-modernen', on
gebreidelde scheppers van beelden, maar in 
het geheim zijn en blijven we iconoclasten. 
Niet omdat we beelden kapotslaan en ver
nietigen zoals de beeldenstormers van wel
eer. Ook niet op de manier waarop de 
modernen iconoclastisch waren in hun ob
sessie voor het niets, voor het weggewiste 
beeld: de blanke pagina’ s van Mallarmé, het 
gekwadrateerde wit op de doeken van 
Malevich, het geëxposeerde niets in de witte 
ruimte van Yves Kleins ‘le Vide’. Wij zijn 
op een heel andere wijze iconoclastisch. 
Wij worden thans geconfronteerd met het 
ultieme niets, zonder de verleiding van 
diepte, zonder de suspense van een afgrond. 
Wij zijn iconoclastisch omdat we een over
daad aan beelden produceren waarop niets 
specifieks meer te Zien is. Beelden die niets 
verbergen, maar ook niets onthullen. Beel
den zonder sporen, zonder schaduw, zonder 
consequenties. Media-beelden. Overal lijkt 
de esthetische werkelijkheid uitgewist, zelfs 
in de kunst. Wij bedrijven de zichtbaarheid 
om de zichtbaarheid. Onze zintuigen wor

den niet langer verleid en geprikkeld, maar 
overdonderd en overprikkeld. De distantie 
van de blik heeft plaats gemaakt voor een 
onmiddellijke en verhevigde voorstelling. 
De trompe l’oeil (de duizeling van een di
mensie minder) is ingeruild voor de close- 
up van de pornografische blik: dé duizeling 
van een dimensie meer. In ons verlangen om 
alles aan het licht te brengen, te laten ver
schijnen, zichtbaar te maken, zoomen we in 
op het kleinste detail. Volgens Virilio zou
den we het liefst ergens een universele mo
nitor installeren die direct en continu het 
totaalbeeld uitzendt van een wereld zonder 
dode hoeken, zonder horizon en zonder 
tegenvoeters. Ons ideaal kwadrateert de 
ambitie van het moderne project: volledige 
transparantie.
In een tijd waarin alles aan het oog is onder
worpen, zou de meest extreme daad voor 
een kunstenaar erin kunnen bestaan om dat 
oog te offeren. Zelfverblinding zou de 
ultieme daad kunnen zijn om aan de 
obsceniteit van de zichtbaarheid te ontko
men. De ruimte van de schilderkunst zou 
slechts toegankelijk moeten zijn voor wie 
zijn ogen heeft uitgerukt. Dit Bataillaanse 
perspectief is wreed en iconoclastisch. Zelfs 
in metaforische zin.
Het oog bij B ataille is niet langer naar buiten 
maar naar binnen gericht. Het observeert 
een ruimte van bloed, kots, pis, stront, woe
kering en ontbinding. In de jaren ’80 zien 
we niet alleen een oriëntatie op het late werk 
van Picasso, ook de korte teksten die B ataille 
rond 1930 schreef voor het door hemzelf 
opgerichte tijdschrift “Documents" (onder 
andere over Picasso - “le Soleil pourri”) 
blijken opnieuw actueel. Het ‘abjecte’ lijkt 
thans zelfs uit te groeien tot een project, een 
thema, een nieuwe esthetiek. Men moet wel 
hartstochtelijk in de grens geloven om haar 
te willen overtreden... Hebben we in onze 
zucht naar hyperzichtbaarheid niet alle gren
zen overschreden? Gruwelijker beelden dan 
die ons dagelijks via de media worden ge
toond zijn toch moeilijk denkbaar? De 
bevrijdingen en overschrijdingen liggen 
achter ons, we kunnen de ‘transgressie’ 
alleen nog simuleren. In onze sfeer zonder 
buitenkant is elke grens onvoorstelbaar ge
worden. Ons rest een andere vraag dan die 
van Bataille: hoe kunnen we de volledige 
ontgrenzing van repliek dienen, op haar 
eigen terrein en met haar eigen middelen? 
Een strategie van de verduistering in het 
volle licht van de zichtbaarheid. Hoe ont
trekken we de dingen aan hun ultrasnelle 
circulatie om deze hun illusievermogen te
rug te geven? Hoe kunnen we voorkomen 
dat alles op elkaar botst en aan elkaar klit in 
een abjecte promiscuïteit, zoals bij een ka
daver op de grond of uitwerpselen op een 
hoop? Hoe pareren we de gerealiseerde 
scatologie?

6. Schilderen zonder penseel

“Vanwege het bestaan van film en video 
kijken we hedentendage op een andere ma
nier naar schilderijen,” aldus de Ameri
kaanse kunstenaar David Reed die de ab
stract expressionistische geste voorstelt als 
een filmstill. Het camera-oog heeft de mo
gelijkheden van onze waarneming immens 
vergroot: close-up, slow motion, het in- en 
uitzoomen. Veel schilderkunst in de 20ste 
eeuw is een reflectie op de techniek en de 
massamedia. Warhol gaf de schilderkunst 
zelfs een ander aanzien toen hij in de jaren 
’60 in zijn sereens en movies inspeelde op 
deze nieuwe situatie. Het bestaan van de 
camera bood hem de mogelijkheid om een 
hedendaags schilderij te vervaardigen. Zijn 
movie “Empire” - een acht uur durende 
registratie van de Empire State Building - 
nodigt uit tot contemplatie, maar deze leidt 
tenslotte tot verveling en lichamelijk onge
mak. Het beste is een paar uur weg te gaan. 
Bij terugkomst blijkt er nauwelijks iets ver
anderd, net als bij een schilderij. Door de 
schilderkunst te onderwerpen aan de proce
dures van het scherm brengt Warhol haar 
binnen een andere dimensie. Niet de wereld 
wordt tot beeld, maar het beeldscherm ge
nereert de beelden: ‘ik kijk TV, dus ik 
besta’. Terwijl de kunst zich verzet tegen 
haar verdwijning in de massamedia en de 
duisternis van het abjecte opeist als haar 
nieuwe domein, zijn Warhols sereens juist 
een precieze nabootsing van de massame
dia. De werken zijn op mediale beelden 
gebaseerd, de thematiek schaduwt hun ba
naliteit. Koele schilderkunst die zich van 
elke zintuiglijkheid heeft ontdaan, waaruit 
de penseelstreek is gebannen. Door de ge-
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bezigde zeefdruktechniek valt ze volstrekt 
samen met haar oppervlak, ze drukt niets 
uit. Warhols schilderijen zijn louter scherm. 
Wanneer onverschilligheid onze conditie 
is, kan deze alleen worden beantwoord met 
een onverschilligheid die minstens even 
groot is. De genialiteit van Warhol is dat hij 
van de verdwijning van de kunst een gran
dioos gebeuren maakt. Omdat hij ervan 
uitgaat dat alle grenzen zijn overschreden, 
kan hij niet anders dan de wereld accepteren 
in zijn volstrekte transparantie. De wereld is 
perfect. Maar het is de perfectie van het 
ultieme niets: “het niets is perfect indien 
geplaatst tegenover het niets”. Warhols 
sereens zijn niet de belichaming van een 
zuivere wereld (de utopie van het moderne), 
ze blijven doorzichtig voor alles wat stomp
zinnig, banaal, boosaardig of abject is 
{“Disaster Paintings”). Hun transparantie 
blijkt dus paradoxaal te zijn. Het hoeft niet 
te verbazen dat ook de terugkeer van de 
schilderkunst in de jaren ’ 80 kon rekenen op 
Warhols strategie van de onverschilligheid. 
Zijn eerste schilderijen uit de jaren ’60 wa
ren in hun koele en mechanische registratie 
van bestaande prototypes een rechtstreekse 
provocatie geweest aan het adres van het 
zwaarwichtige abstract expressionisme: “Ik 
wilde nooit een schilder zijn, ik Wilde een 
tapdancer zijn”. Niet dat hij zich nu verzette 
tegen “de nieuwe tijdgeest van de jaren 
’ 80", hij vond het great zoals hij alles prach
tig vond. In zijn latere werk maakt hij zelfs 
de eerder uitgebannen penseelstreek weer 
zichtbaar, eerder omwille van het effect van 
het schilderkunstige, dan om uitdrukking te 
geven aan zieleroerselen. Elke wederop
standing van de schilderkunst lost zich wreed 
en eenvoudig op in het scherm van Warhol.

7. Het medium van de schilderkunst

In de 19de eeuw werd met het fotografische 
beeld de sinds de oudheid gekoesterde droom 
van de perfecte mimesis (Zeuxis, trompe 
l’oeil) gerealiseerd. Was de taak van de 
schilderkunst nu volbracht? Was de schil
derkunst vanaf dat moment dood, zoals Paul 
Delaroche beweerde? Natuurlijk niet, want 
in feite konden fotografie en schilderkunst 
pas op elkaar betrokken worden vanaf het 
moment dat beide geacht werden te bemid
delen tussen subject en wereld. Tot op ze- 
kere hoogte zijn de schilderkunst en de 
fotografie aan het begin van de 19de eeuw 
betrokken bij eenzelfde zoektocht. De 
daguerreotypie is de tijdgenoot van de eer
ste ‘plein-air’-schilderkunst. Pas in de 19de 
eeuw wordt het schilderij een medium.
Met het toenemende belang van de fotogra
fie formuleerde de schilderkunst andere ar
tistieke doelstellingen: de uitbanning van 
elke vorm van illusionisme, of het herstel 
van de integriteit van het platte vlak. Een 
herstel, want de constructie van het perspec
tief in de renaissance had weliswaar het vlak 
optisch ontkend, maar omgekeerd was het 
de homogeniteit van het vlak geweest die 
deze illusie van driedimensionaliteit moge
lijk had gemaakt. Precies daarom vernietigt 
Mondriaan de eenheid en de homogeniteit 
van het vlak. De ruimte van de schilderkunst 
moet opnieuw bepaald worden, waarbij de
finitief wordt gebroken met de metafoor 
van het venster (Mondriaan bevestigt de 
lijst van het schilderij achter het oppervlak 
van het doek).
Maar ook de realistische schilderkunst is 
meer dan alleen maar een medium. Alleen al 
het primaire bestaan van linnen en verf belet 

' het tot stand komen van een volledig met de 
werkelijkheid samenvallend universum. Het 
schilderij is ook niet plat of vlak, en even
min in staat een denkbare wereld zuiver en 
harmonisch voor te stellen. Het primaire 
bestaan van linnen en verf daagt onmiddel
lijk uit tot een spel van dubbelzinnigheid en 
tegenstrijdigheid. De dubbelzinnigheid van 
een tweede en derde dimensie. De tegen
strijdigheid van de voorstelling en het weef
sel van de verf dat de voorstelling op afstand 
houdt. In deze paradoxale hoedanigheid 
speelt de schilderkunst nog steeds haar hoog
ste troeven uit. De schilderkunst is geen 
medium, althans niet zonder meer. Het 
schilderkunstige materiaal wordt niet ver
bruikt of dienstbaar gemaakt, maar komt in 
het werk juist naar voren als dat wat het is: 
kleur, verf, textuur, huid of tooi. In de 
materialiteit van de verf bewaart de schil
derkunst haar souvereiniteit, en ook haar 
permanente actualiteit. Bekeken vanuit de 
specifieke mogelijkheden van de picturale 
materie is de tegenstelling tussen abstract 
en figuratief die zo’n belangrijke rol heeft

René Daniels

Mr Noordzee, 1984

vervuld in de discussie over de ontwikke
ling van de moderne schilderkunst volko
men absurd.

8. Het scherm van de schilderkunst

“Della pittura”: zo luidt de titel van het 
vroegste theoretische geschrift dat aan de 
schilderkunst is gewijd. Geschreven door 
Leone Battista Alberti in 1435. Hierin wordt 
het schilderij omschreven als een venster. 
Een omlijst oppervlak dat op zekere afstand 
is geplaatst van de schilder (en de 
beschouwer), die er doorheen kijkt naar een 
plaatsvervangende wereld. De schilderkunst 
kent het genoegen iets ‘natuurlijks’ te ont
dekken in datgene wat artificieel en nage
bootst is. De distantie tussen beeld en we
reld blijft intact, en daarmee de macht van 
de illusie. Dit gaat overigens ook op voor 
andere metaforen die met betrekking tot de 
schilderkunst worden bedacht, zoals de spie
gel of de kaart.
Met de komst van de fotografie verliest de 
schilderkunst haar vanzelfsprekendheid. Er 
ontstaan nieuwe terreinen voor het beeld, 
niet langer geworteld in de ‘klassieke’, 
ambachtelijke produktie, maar van meet af 
aan in het teken van de reproduktie. Het 
belang van de schilderkunst verandert. Ze 
belichaamt haar eigen ‘authenticiteit’ en 
‘originaliteit’. Tegelijkertijd moet ze de 
massale reproduktie van het origineel dul
den. Dit geldt bovendien voor alle schilder
kunst, niet alleen voor de moderne schilder
kunst maar ook voor die uit de glorietijd, die 
dankzij de techniek een tweede bestaan 
krijgt. De schilderkunst wordt nu volledig 
zichtbaar. Een absolute triomf van de kunst
geschiedenis die vanaf het begin droomde 
van een "Weltgeschichte der Kunst”. Reeds 
in de grote handboeken (Kugler, Burckhardt 
en anderen) uit de eerste helft van de 19de 
eeuw werd deze in het vooruitzicht gesteld. 
De schilderkunst wordt ontrukt aan haar 
oorspronkelijke geboorte en zin, gelijk
geschakeld door toedoen van haar fotogra

fische reproduktie: een verkleiningstechniek 
die de mensheid heerschappij verleent over 
alle werken. Deze heerschappij van de tech
niek over de schilderkunst heeft zich alleen 
maar geïntensiveerd (kleurenfoto, röntgen
foto,...). Dankzij de huidige elektronische 
reproduktie zijn we in staat om de glorie van 
de schilderkunst nog meer te verbreiden. 
Met de CD-rom kunnen we hele exposities 
oproepen. Via Internet openen we een ‘elek
tronisch venster’ dat ons toegang verschaft 
tot de depots van de grote musea.
Sinds we beland zijn in het regime van het 
licht, wordt de schilderkunst (oud en nieuw) 
geconfronteerd met de almacht van het 
scherm. Elke distantie is weggevallen en 
daarmee ook de illusie van de wereld. De 
elektronische oppervlakken produceren 
illusieloosheid, ze absorberen alles (ook de 
wereld). Wanneer de schilderkunst aange
sloten wil blijven op de wereld lijkt niets 
logischer dan het schilderkunstige poten
tieel te verkennen van de nieuwe media. Het 
computerscherm te zien als “een schilder-, 
doek dat zich naar alle kanten uitstrekt en 
waarop onophoudelijk digitale ‘action 
painting’ wordt uitgevoerd” (Stephan 
Sarrazin). Als verf, penselen en linnen ver
ruild worden voor het spiegelgladde opper
vlak van de ‘paintbox’, kan misschien een 
nieuwe esthetiek, een esthetiek van het 
scherm tot ontwikkeling komen. Wat on
miskenbaar wegvalt, zijn de zintuiglijke 
kwaliteiten die inherent zijn aan de 
materialiteit van de verf. Wellicht om die 
reden plaatst de Amerikaanse kunstenaar 
Bill Viola zijn video-schermen binnen een 
driedimensionale ervaringsruimte.
Op dit moment bestaat er strikt genomen 
geen echte schilderkunst meer als een vast
staand, vanzelfsprekend gegeven (verf/lin- 
nen). Wanneer men doet alsof dat wel zo is, 
is men niet langer aangesloten op de wereld. 
Dit kan natuurlijk ook de kracht zijn van de 
schilderkunst. Buitengesloten als èen lastig 
obstakel kan ze in staat blijken de rollen om 
te keren en zich te ontpoppen als schaduw 
van de techniek. De schilderkunst is naar de

marge verdwenen, er is geen enkele nood
zaak om haar traditie voort te zetten. Het 
heeft alleen geen enkele zin om, zoals zo 
vaak gebeurt, zich te verzetten tegen deze 
dominantie en arrogantie van de techniek. 
Ook niet om de schilderkunst in bescher
ming te nemen tegenover de almacht van 
het scherm. De schilderkunst moet hoger 
mikken. Ze moet zich heimelijk conforme
ren aan de actualiteit; niet alleen aan de 
mode, maar ook aan de twee dimensies van 
het scherm. Precies in haar hoedanigheid 
van scherm blijkt de schilderkunst met niets 
te vergelijken. Het scherm van de schilder
kunst is niets dan een oppervlak, maar het is 
niet plat, glad of transparant. Het oppervlak 
van het schilderij kent juist de duizeling
wekkende schittering van de verf die ze met 
zich meedraagt als een ornament. Via dit 
scherm is de schilder in staat om onze blik te 
verleiden. Het scherm is weliswaar een op
pervlak, maar onderscheidt zich van het 
modernistische ideaal van het vlak, dat ex
clusief frontaal benaderd werd en ‘inge
vuld’ moet worden. De modernen zagen het 
vlak als een mogelijkheid om de picturale 
ruimte onder controle te brengen.
Het scherm echter bezit een onzichtbare 
keerzijde die aan onze aandacht ontsnapt. 
Achter het scherm verbergt zich iets dat ons 
beloert en het moment afwacht om te voor
schijn te springen. Het oppervlak van een 
ophanden zijnde voorstelling die zich niet 
realiseert en dus de schilder uitdaagt om 
haar de spanning mee te geven van haar 
dubbelzinnigheid, van haar schommeling 
tussen vlakheid en diepte, verschijning en 
verdwijning. Alles voltrekt zich alsof het 
scherm de oorzaak en de oorsprongis van de 
daar ontstane fenomenen. Daarin onder
scheidt, het scherm zich ook van het 
renaissancistische ideaal van het venster dat 
ons tenslotte veroordeelde tot een slaafse 
nabootsing van de zichtbare wereld en deed 
vergeten dat deze louter uit verf bestond. 
Tenslotte werd de schilderkunst een me
dium, in de 19de eeuw. Metaforen zijn aan 
slijtage onderhevig. De fascinatie voor het 
scherm hoeft dus geenszins te leiden tot 
afschaffing van typisch schilderkunstige 
kwaliteiten zoals het geval is bij Warhol of 
bij kunstenaars die bewust gebruik maken 
van nieuwe technieken als cibachroom, vi
deo of computer. Ook een echte schilder als 
Sigmar Polke speelt met de magie van het 
scherm. Het gaat hem duidelijk wel om de 
gelaagdheid van het schilderij: het amal
gaam van de verbindingen, de alchemie van 
de kleuren en het gebruik van de meest 
heterogene materialen. Hij blijft in de ban 
van de fetisj verf. Wat dat betreft vormen 
zijn schilderijen het schilderkunstige com
plement van ons verlangen om de geheimen 
van oude schilderijen via de modernste tech
nologie aan het licht te brengen. Ook Rem
brandt, Vermeer of Goya worden onder
worpen aan de operaties van het scherm. 
Maar Polkes intentie is omgekeerd aan die 

, van de wetenschappelijke research. Het raad
sel wordt juist vergroot, de zichtbaarheid 
gepareerd. Soms voegt hij zelfs onzichtbare 
elementen toe, soms zelfs giftige kleurstof
fen (Schweinfurter Grün): “het gif brengt 
een bepaald effect teweeg, de kunst geen 
enkel”. Je staat vol bewondering te genieten 
en ineens verlies je je haar, of word je met 
blindheid geslagen. Ondoorgrondelijk en 
afschuwwekkend is datgene wat onzicht
baar blijft, maar er wel is. Met deze meta
morfose van venster in scherm is de wereld 
niet langer te onderscheiden van haar beeld. 
Er heeft zich een volledige omkering van de 
nabootsing voltrokken die de schilderkunst 
tenslotte in staat stelt om haar illusoire ver
mogens opnieuw in het spel te brengen.

Frank Reijnders
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Buren
permanente 
vanaf 8 juni

installatie

Manifesta
Vadim Fishkin (Moskou) 
Dmitri Gutov (Moskou) 
Christine Hill (Berlijn) 
Soo-ja Kim (Seoul) 
nestwork (Rotterdam) 
Maurice O’Connell (Dublin) ’ 
Tadej Pogacar (Ljubljana) 
Arsan Savadov/Yuri Senchenko (Kiev) 
Irwin (Ljubljana)
Didier Trenet (Beaune)

9 juni t/m 18 augustus

Haacke
gastco n se r vato r

Boven: ter inzage
8 juni t/m i8 augustus

Weiner
multiples 1969-1996 

8 juni t/m 18 augustus

Klaar van der Lippe all systems: co 
t/m 18 augustus 

Eerste keus wisselende selectie moderne kunstnijverheid 
t/m 16 juni 

Unfold stadscollectie Rotterdam, verzameld werk 7 
t/m 23 juni 

Maniëristische grafiek uit de collectie van Georg Baselitz 

t/m 4 augustus 
Willem Oorebeek muren 

t/m 7 december 1997 
The Bookshop Piece van Bik, Fillingham en Van der Pol 

8juni t/m 8 september

Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam

GALERIE MEERT R I H O U X
CARLA ACCARDI 
DENNIS ADAMS 
ROBERT ADAMS 
JOHN BALDESSARI 
ROBERT BARRY 
ENRICO CASTELLANI 
HANNE DARBOVEN 
MARIA ANNA DEWES 
PAUL DRISSEN 
SYLVIE EYBERG 
ISA GENZKEN 
JEF GEYS

JUIN - JUILLET

AVRIL - MAI

SEPT - NOV

JANVIER

ROBERT GROSVENOR 
PETER JOSEPH 
BRANDT JUNCEAU 
DONALD JUDD 
LOUISE LAWLER 
KEN LUM
ROBERT MANGOLD 
THOMAS STRUTH 
RICHARD TUTTLE 
MICHAEL VENEZIA 
JEFF WALL 
IAN WALLACE

FEV - AVRIL

OUVERT DU MAR AU SAM 14.30 - 18.00

RUE DU CANAL 13 
1000 BRUXELLES 
VAARTSTRAAT 13 
1000 BRUSSEL 
FAX 02/219.37.21 
TEL 02/219.14.22 OPEN VAN DI T/M ZA 14.30 - 18.00
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met steun van de Mondriaan Stichting
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De beelden van Patrick Vanden Eynde 
en het besluiteloze slot van de schilderkunst

I.

Twee ruimtes en een gang. Boven het parket 
van de eerste zaal: beelden; geen schilde
rijen, maar ‘beelden’. Configuraties van lin
nen en verf zonder duidelijk statuut. Maar 
geen schilderijen. Ook al is er een penseel, 
pigment en een borsteling aan te pas geko
men: ze willen geen schilderij zijn, maar 
zoeken hardnekkig'naar een middel om de 
eigen middelen en oorsprong op te heffen. 
‘Ik ben niet wat ik lijk: ik ben al schilderend 
doorheen het schilderij gebroken.’ Het is 
niet makkelijk om de zijnservaring van zulk 
een object na te voelen, te beschrijven en - 
nog later - te denken. Het is makkelijk ze 
meteen te denken en het navoelen te laten 
voor wat het is. In andere beeld-vormen die 
geen schilderij meer zijn omdat ze een ander 
materiaal en een andere ‘techniek’ hanteren 
is het makkelijker: je vindt er gewoon een 
nieuw woord voor uit. Dat nieuwe woord 
doet dan verder al het werk voor je. Je zegt 
‘performance’ of ‘installatie’ of ‘object’ en 
daarmee is het opgelost. Tenminste: noch je 
taal, noch die van anderen stellen nog vra
gen. Je weet waarover je spreekt, want het 
heeft een etiket. Hier geen nieuw etiket, 
want de werken van Patrick Vanden Eynde 
zijn getekend en geschilderd, dat zie je. 
Maar het resultaat lijkt nergens op. Daarom 
schrijf ik: ‘geen schilderij’, maar gebruik ik 
het irritant neutrale woord: ‘beeld’. Hier 
herinner ik me dat kijken naar een schilderij 
een prikkelende lust is voor het lijfelijke 
oog; daarzonder gebeurt er niets. Hier merk 
ik dat deze ‘beelden’ een prikkel zijn voor 
het denken (je ervaart het meteen als intrige
rend en interessant). Maar plots dringt het 
tot je door dat een lichaamsreactie ont
breekt: geen prettige, geen negatieve. Ik 
kijk en - verdorie - er gebeurt niets. Het 
beeld genereert geen tactiele dynamiek. Het 
beeld toont zoals plaatjes, zoals een prent
kaart in een carrousel, zoals chromo’ s die je 
voor punten bij voedingswaren inruilt. Ook 
dat: ‘beelden’, zonder weerklank. Ze be
staan op een andere manier. Ik kijk niet naar 
het beeld, maar naar een groteske weergave 
van het onderwerp: in slechte kleurbalans, 
belachelijk klein en vooral zo mateloos on
verschillig om zelf te bestaan. Ik zie ze, ik 
kan ze vastnemen; als ik ze omkeer, zie ik 
hun rugzijde en toch bestaan ze alleen als 
exemplaar, niet als zichzelf. Het zijn repro- 
dukties.
Daar hebben we nooit problemen mee, maar 
ze worden onoplosbaar zodra we de repro- 
duktie aan de test van het zijn, van hun 
ervaarbaarheid toetsen. V anden Eynde schil
dert reprodukties: niet de reproduktie als 
voorwerp in zijn atelier, op een tafel gezet, 
in het licht en de ruimte van zijn kamer, 
zoals Manet in het portret van Zola. Hij 
toont niet het object met de reproduktie 
erop, maar reproduceert het. Ook een foto
graaf doet iets heel anders wanneer hij een 
foto fotografeert of integendeel reprodu
ceert. Het beeld dat hij aan het maken is (en 
waarvan ik het eindresultaat bekijk), heeft 
nooit in dezelfde ruimte gezeten met de foto 
of prent die hij naschildert. Geen stilleven 
dus met foto’s, maar een geschilderde re
produktie van de foto. Daartoe moet hij de 
ruimte waarin het beeld staat, weg
retoucheren. Dat betekent dat hij met heel 
zijn beeld-proces (ik zeg met nadruk niet: 
‘schilderen’) de ruimte verlaat en dus ook 
de lichamelijkheid en dus ook het oog. Tusen 
het uiteindelijke beeld dat ik zie en het beeld 
dat nagebootst werd, is er geen ruimte ge
weest: dat is nu wezenlijk reproduceren: het 
is een calque, een afdruk, een interface. 
Zowel door de motiefkeuze, als door de 
penseelvoering die ten dienste staat van 
heel verschillende ‘stijlen’,benadrukt hij de 
onverschilligheid tegenover de twee grote 
poorten naar het schilderij: wat bracht de 
wereld aan in het beeld én wat bracht de 
schilder in. Noch de wereld, noch de schil
der staan aan de wieg van deze beelden. Er 
is geen ‘wereld’ meer, er is geen ‘schilder’ 
meer.

Er is een tweede zaal waarin de schilder iets 
heel anders toont. De motief- en beeldkeuze 
hebben hier niets chromo- noch foto-achtigs. 
Het zijn beelden uit een inventaris. Een 
inventaris van decoratieve patronen. Na
slagwerken voor designers die patronen 
kunnen raadplegen voor borduursels, 
stofbedrukking, behangpapier. Hier zijn het 
patronen voor haarkapsels. Antropologische 
inventaris, commerciële catalogus, tentoon- 
stellingscollectie. Dit zijn beelden die 
geobsedeerd zijn door details, die precisie 
hanteren en dus iedere uitweiding, iedere

r~

H

«

B

Louis-Jean Desprez

La Chimère de Monsieur Desprez, ca, 1770

galm in het beeld uitbannen. Een klinische 
blik; een obsessieve blik, een perverse blik. 
De schilder als toegepast schilder, als indus
trieel illustrator. Maar tegelijk is het een 
zeer bewuste zet om in het museum als 
illustrator op te treden. De beelden ‘spelen’ 
inventaire en observation. Je ziet ze daar
door ook meteen iets heel anders doen: ze 
verschuiven ironisch van functioneel naar 
autonoom, van anoniem naar persoonlijk, 
van neutrale mededeling naar statement. (In 
fotografie is die verschuiving een basis
gegeven van haar wezen en haar geschiede
nis.) In verschillende series werkt Vanden 
Eynde dat radicaal neutrale uit. Technische 
tekeningen 'van een kille objectiviteit en 
tegelijk zinderend van nevengedachten (ake
lige lust, sadistische onthoofdingen, het 
perverse faceless van de achterhoofden). En 
dan twee geschilderde doeken in groot for
maat. In beide wordt de serie-gedachte ten 
top gedreven. Eenmaal zeer letterlijk met 
rijen kapsels, eenmaal in een dubbelportret 
‘op de rug’. Maar de scherpte van deze zaal 
contrasteert verwarrend met het illustra
tieve - reclame-beeld-achtige - van de an
dere zaal; waar nochtans niet technisch, 
maar veel meer painterly gewerkt wordt.

In een gang hangen tenslotte getekende voor
studies. Hier heerst snelheid. Twee motie
ven schuiven over elkaar heen. De strepen 
zijn hard en krachtig neergezet. Een dyna
mische vorm die vuur is tegenover de ijse
lijke stilte van de precisie-tekeningen van 
de haartooi-zaal. Mare Holthof schrijft in de 
catalogus over “synaptische flitsen”, en han
teert termen als “crash” en “schok”. Hier zie 
ik dat inderdaad het duidelijkst, maar het is 
pas in de linkerzaal met de ‘beelden’ dat ik 
die snelheid zinvol deel zie uitmaken van 
hun banaal beeldkarakter. Snelheid als ma
nier om onaandachtig te kunnen zijn. Het 
verstrooide is wezenlijk snel; het geconcen
treerde wezenlijk traag.

II.

En dan? vraag ik me af als dat alles is 
gezegd. Beschrijvend en aftastend slinger 
ik woorden rond de beelden - deze of andere 
beelden, het maakt niet uit, het is steeds 
hetzelfde proces. Ben ik geen wetsdokter 
die de dood vaststelt, het lijk verder opent en 
observeert wat voor niemand een geheim 
meer is: de dood? Die de dood een ander 
statuut geeft door ze te ‘openen’ en te ‘ver
klaren’? Misschien zijn ‘grote’ schilders 
vandaag alleen zij die aan de vaststelling 
van de triomf van het beeld op het schilderij 
een nieuw element ter overweging toevoe
gen. Maar vooral zij die ons op de 
lijkschouwingstafel de herinnering terug
geven van haar schoonheid, van het genot 
dat bestaan heeft en vandaag alleen nog als 
‘nooit meer mogelijk’ ervaren wordt.
De lijkschouwer moet een verslag maken en 
een hypothese voor de doodsoorzaak ge
ven. Hij schrijft geen elegie. De kritiek is 
vandaag teveel dat verslag - eindeloze theo
rie, spitsvondige combinaties, legitimering 
van het eigen kunnen en van de eigen func
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tie. Legitimering vooral van de maatschap
pelijke functies: de lijkschouwer is maar 
een schakel in een veel groter systeem van 
omgang met die dood. Hoe zouden wij, die 
zo slecht omgaan met de dood van onszelf, 
een goede omgang kunnen hebben met de 
dood van een imaginaire functie?
Waarom werken nostalgie en melancholie 
niet meer? Zij zijn altijd de basis geweest 
van denken, poëzie en het innerlijke leven? 
In de spanning tussen wat is en wat was, 
tussen wat was in het verleden en wat we er 
ons nu van herinneren, ligt de vindplaats bij 
uitstek van het spreken in beelden. Wat er 
niet meer is, voeren we op als een beeld. Pas 
indie test bewijst het vergane zijn bestaans
kracht. Die retrospectieve blik is vandaag 
gehaat als sentimenteel; het was ooit de 
enige manier om te weten of iets werkelijk 
had bestaan. Beelden zijn beelden van het 
herinnerde (geen registraties van het gebeu
rende zoals vandaag voor ons). Beelden zijn 
beelden van een verinnerlijkt en dus pas 
werkelijk gekend leven. Maar toen kwam 
de camera, de techniek en vooral het con
cept van de reproduktie. Iedereen weet hoe 
fragiel ons geheugen sindsdien is gewor
den. Het is een plaats in het body/mind- 
cemplex die steeds minder vaak betreden 
wordt. Men traint ze niet meer, vergeet hoe 
ermee om te gaan, vergeet wat het betekent 
om je iets te herinneren. Met het atrofiëren 
van het herinneren versmalt het hele tijds
volume waarin wij leven. We zijn een 
doorgangskanaal van indrukken. Niet ver- 
wonderlijk dat ‘de geschiedenis’ zoveel voor 
ons betekent: musea ontstaan vanaf het 
moment dat we geheugenstoornissen zijn 
gaan vertonen. Maar helaas is het museum 
een plaats waar bewaard, niet een plaats 
waar herinnerd wordt. Bewaren doet men in 
een kluis, in een grafkamer. Bewaren is een 
vrijheidsberoving - vandaag is de vrije kunst 
onvrijer dan ooit. Haar waarde is een beurs
waarde - speculatief object. Hoe zou dit de 
dorst van het leven kunnen verkwikken? In 
plaats van het verdwenen herinneren komen 
artificiële hechtingstechnieken: Gestalt- 
therapieën voor de gedesintegreerde kunst
ervaring. Verklaringen waarmee we ons 
aanpraten dat wat is, ook zo moet zijn. 
Vaststellingen die wat niet meer is, ongelijk 
geven, alleen al omdat het er niet meer is. 
Zoals in de mode, of in het sprookje van 
Blauwbaard: wat nu niet meer bestaat voor 
mij, is out.

Waarom kijken? Waarom tonen? Waarnaar 
kijken? Wat te tonen? Kunst wenst vandaag 
geen kaders meer. Door dat gebaar, geven 
ze dat probleem ook aan. Niet alleen het 
onaffe, maar vooral het ongewisse van het 
kijken en het tonen vandaag. Maar automa
tisch wordt daardoor een ander kader gege
nereerd, van een andere orde. Want: geen 
kunst zonder kader. Waar zit dat kader dan? 
In de tekst. Teksten die we kijkend denken, 
teksten waarvoor we betalen en betaald 
worden en in begrippen die, minder flatteus 
nochtans dan een goudvergulde lat, het werk 
op een sokkel zetten en, opdringeriger dan 
een vijs, het werk aan de muur bevestigen.

Door de jaren heen zijn we fors gebouwde 
metselaars geworden. We zingen en fluiten 
onze deuntjes om het geloof in die muren in 
stand te houden. We slagen er zelfs in erop 
te gaan staan! Ongelooflijk de truc is ‘wer
kelijk’ gelukt! Zo’n goeie goochelaars dat 
we onszelf begoochelen!

Waarom iets tonen? De manier waarop iets 
getoond wordt - in de cultus van het mu
seum zelf, in de enscenering van de kunst - 
is belangrijkef dan wat getoond wordt. De 
kunstenaar produceert een nieuw soort pro- 
dukt - niet mooi, niet functioneel, maar 
tentoonstelbaar.
Datgene wat past in het betoog van Het 
Museum - namelijk een Geschiedenis van 
de Kunst als Idee. Datgene wat dus volop 
deel heeft aan de atrofiëring van het proe
ven, van het lichaam, van de huid, van de 
Sensibiliteit.
Tonen is een gebaar. Met welk gebaar wordt 
vandaag getoond? (Ik vertrouw op de 
leesbaarheid van het gebaar.) Wat is de 
gestus van het tentoonstellen? Hoe nestelt 
het zich in Ons lichaam, hoe bindt het de 
blik, hoe schuift het zich in het maatschap
pelijke? Vaak heeft men de indruk dat men 
dat gebaar zichtbaar maakt door er precies 
iedere zin aan te onthouden. Na het verdwij
nen van het schilderij achter het beeld, het 
verdwijnen van het gebaar van het tonen, 
achter een aléatoire gestualiteit. We zien 
iets, maar we weten niet waar we naar 
‘mogen’ kijken. Alsof je aan tafel zit en een 
schotel krijgt voorgezet die om te eten lijkt, 
maar net zo goed een plaasteren imitatie of 
een examenmodel in een sierkunstschool 
zou kunnen zijn. Moet ik de schotel eten, 
bekijken, fotograferen?

Vandaag kunnen we niet meer gaan kijken. 
Het kijken is losgekoppeld van het gaan: de 
blik heeft geen statief, geen drager meer. De 
blik zweeft. De blik is een losse, vrijblij
vende koppeling. De blik is dus ook radicaal 
onvrij geworden (de Idee maakt onvrij). We 
zijn verplicht permanent te kijken. Vermits 
de wereld een scherm is geworden, is geen 
enkele beweging meer te genereren. We 
zijn op een veel radicalere manier dan we 
denken gekluisterd.

Vandaag lijkt iedereen in het kijken ver
strikt. Schilders hebben met het organiseren 
en motiveren van de blik essentiële proble
men.
Waarom kijken? Waarnaar kijken? Maar 
vooral: wat is dat: kijken? (Een lust natuur
lijk.) Hoever het geziene door laten dringen 
in het lichaam van de kijker, in het lichaam 
van de maatschappij, in het lichaam van de 
reflectie, de theorie? Waar het front ope
nen? Waar de opwinding lokaliseren? Hierop 
komen vandaag geen ‘natuurlijke’ antwoor
den meer, maar uitsluitend concepten. 
Slinkse instrumenten om het kijken te ver
vangen door het scherm. Beslist interessant, 
zelfs steeds interessanter, maar niet meer 
levend. De schilderkunst kan straffeloos 
voor het interessante kiezen omdat zij zich 
radicaal van iedere functie heeft weten los te 
maken. Haar autonomie is haar mummi- 
ficering. Eigenlijk is de lijkgeur niet te har
den. Het is de dode - en tegelijk nog steeds 
werkzame - kop van de Medusa die Perseus 
op zijn schild bond. Haar slangenhaar is nu 
ook wormenhaar. In feite is de schilder
kunst in een fotografische fixatie getuimeld: 
eindeloos herhaalt ze dat ene panische mo
ment uit haar geschiedenis, namelijk het 
moment van haar onttroning. De tekst errond 
is het eindeloos heropgebouwde executie- 
platform; de tekst levert het mes, het ge
wicht, de glijbaan, het ronde gat. Ik zou het 
hier zo kunnen tekenen. Het is de traumati
sche blokkering van het oog dat niet meer 
ziet, het beeld dat niet meer toont, het kijken 
dat niet meer kan omdat het van het lichaam 
en van het herinneren is losgesneden. Er valt 
blijkbaar met dat trauma op geen enkele 
manier te leven. Gisteren niet, vorige eeuw 
niet, vandaag niet en morgen beslist ook 
niet. De pijnstillers zullen steeds sterker 
moeten worden, Maar gelukkig zijn wij er. 
Wij weten wat van painkillers af.

Dirk Lauwaert

De tentoonstelling van Patrick Vanden 
Eynde loopt nog tot 12 mei in het Paleis 
voor Schone Kunsten, Koningsstraat 10, 
1000 Brussel, 02/507.84.66.
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Iconoclast, geschiedvervalser en soldaat aan het graf
Over het werk van Raoul De Keyser sinds Documenta IX

I. Apocalyps

Het kan vreemd lijken om over Mondriaan, 
wiens denksysteem zo veel aan Hegels dialec
tiek had te danken, in termen van deconstructie 
te spreken. In tegenstelling tot elke dialecticus 
verwachtte hij echter nooit een sprong en 
bewees hij nooit eer aan de moderne ideolo
gie van de tabula rasa: hij wist dat het einde 
van de schilderkunst slechts door hard wer
ken bereikt kon worden. Maar zal dit einde 
ooit bereikt worden? Duchamp (het imagi
naire), Rodchenko (het reële) en Mondriaan 
(het symbolische) geloofden alle, zoals zovele 
anderen, in het einde - alle bezaten ze de 
finale waarheid en spraken ze apocalyptisch. 
Maar is het einde reeds gekomen? Op deze 
vraag ‘neen’ antwoorden (schilderkunst is 
springlevend, je hoeft maar een galerie bin
nen te lopen) is ongetwijfeld een ontkenning, 
want het is nog nooit zo duidelijk geweest dat 
de meeste schilderijen die men ziet, verzaken 
aan de taak die historisch tot de moderne 
schilderkunst behoort (met name, schilderen 
precies door het einde van de schilderkunst) 
en gewoonweg voor en door de kunstmarkt 
gecreëerde artefacten zijn (absoluut verwis
selbare artefacten gecreëerd door verwissel
bare producenten). Op deze vraag ‘ja’ ant
woorden (het einde is gekomen), is toegeven 
aan een historicistische geschiedenisopvatting 
die zowel lineair als totaal is (dit wil zeggen, 
men kan niet schilderen na Duchamp, 
Rodchenko, Mondriaan; hunwerkheeft schil
derijen overbodig gemaakt; of: men kan niet 
langer schilderen in het tijdperk varcde mas
samedia, computerspelletjes en het simu
lacrum).
Yve-Alain Bois, in: “Painting: The Task of 
Mourning ”

Leervluchten

De voorliefde voor schilderkunst van het 
Provinciale Museum voor Moderne Kunst 
(PMMK) is genoegzaam bekend. Het heeft 
een sterke reputatie opgebouwd met enkele 
grote tentoonstellingen die het oeuvre van 
vooraanstaande Belgische schilders voor het 
voetlicht hebben gebracht (Rik Wouters, Jef 
Verheyen, Jozef Peeters,.Bovendien orga
niseerde het museum in 1992 de ambitieuze 
tentoonstelling “Modemismin Painting. Tien 
jaar schilderkunst in Vlaanderen”, die de 
schilderkunst in ere wou herstellen, nadat ze 
door de zogenaamde conceptuele kunst uit de 
jaren ’60 en ’70 als een schrijnend anachro
nisme resoluut van tafel zou zijn geveegd. De 
honger naar beelden resulteerde tijdens de 
jaren ’ 80 dikwijls in een onhoudbare dichoto
mie, die alles wat maar enigszins naar verf 
rook, verheerlijkte, en alles waar men theore
tische, verbale of conceptuele eigenschappen 
meende te kunnen bespeuren, verketterde. 
“Modernism in Painting” zat nog groten
deels vast in dit naïeve en reactionaire dis
cours dat in een "bepaald soort kunstkritiek 
werd gehanteerd, die samen met de onstui
mige internationale heropflakkering van een 
breedsprakerige schilderkunst omstreeks 1980 
was ontstaan. “Kortom, een tentoonstelling 
die tien jaar te laat komt,” merkte Wim Van 
Mulders destijds in de kolommen van “De 
Witte Raaf’ op (1).
In “Modernism in Painting” was het werk 
van De Keyser slechts schamel vertegen
woordigd. Zijn werk en dit van enkele ande
ren werd er zowaar verpletterd onder de 
kakofonische overdaad van het Vlaamse 
schildergeweld dat ons van elke conceptuele 
beuzelarij zou bevrijden. Met de tentoonstel
ling “Leervluchten 1992-1994” biedt het 
PMMK De Keyser deze keer wat meer plaats. 
Toch hebben de schilderijen van De Keyser 
zich teruggetrokken in twee kleinere ruimten 
in de kelderverdieping, waar ze zich afkeren 
van de zware, grijze retoriek van Paul De 
Vylder en het schabouwelijke circus van 
Raymond Minnen, die de andere museum
zalen in beslag nemen.
Getrouw aan de traditie van het huis valt er 
opnieuw veel te bekijken: “Leervluchten 
1992-1994” groepeert een vijfenveertigtal 
schilderijen uit deze periode. Een periode die 
voor De Keyser bijzonder vruchtbaar was en 
werd gekenmerkt door de participatie aan 
enkele vooraanstaande Europese exposities. 
Zo was hij in 1992 vertegenwoordigd op de 
negende editie van Documenta. Enkele wer
ken, die toen in de tijdelijke Aue-paviljoenen 
waren te zien, prijken nu op de tentoonstelling 
te Oostende. Samen met de groots opgezette 
solo-tentoonstelling die het jaar tevoren in de 
Kunsthalle Bern en Portikus Frankfurt werd 
georganiseerd, bevestigde Documenta de in
ternationale positie van De Keyser binnen het 
domein van de hedendaagse schilderkunst. 
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Bovendien nam de kunstenaar tijdens deze 
jaren ook deel aan een drietal toonaange
vende internationale exposities waarop de 
geldigheid van een eigentijdse schilderkunst 
werd onderzocht, in vraag gesteld en in haar 
rol bevestigd: “AS LONG AS IT LASTS” in 
1993 in Witte de With te Rotterdam, “Der 
zerbrochene Spiegel. Positionenzur Malerei " 
in datzelfde jaar in Wenen en Hamburg en 
“Unbound. Possibilities in Painting”, in 1994 
in de Londense Hayward Gallery. Ook uit De 
Keysers bijdragen aan deze tentoonstellingen 
hebben enkele schilderijen nu een tijdelijk 
onderkomen in het PMMK gevonden. Net 
zoals “Modernism in Painting " poogden deze 
drie tentoonstellingen ongetwijfeld aan te to
nen dat de schilderkunst aan het eind van het 
tweede millennium nog steeds springlevend 
is. In tegenstelling echter tot de Oostendse 
expositie die een geheel decennium bestreek, 
brachten deze drie tentoonstellingen recenter 
werk in een internationale context. Boven
dien waren de polemische toon en het picturale 
geweld van de jaren ’ 80 ingewisseld voor een 
meer reflexieve houding. Schilderkunst lijkt 
nu opnieuw een fase van zelfrelativerend 
zelfvertrouwen te hebben bereikt. Heden
daagse artistieke problemen, die niet gebon
den zijn aan één enkel specifiek medium, 
kunnen via de schilderkunst worden bena
derd, zonder dat deze discipline zich een 
voortrekkersrol of een paradigmatische sta
tus toeeigent. Het medium van de schilder
kunst wordt niet langer beschouwd als een 
regressief ambacht, dat zich van de linguïs
tische of mentale attitudes van de conceptuele 
kunst en de schrale of industriële materialen 
van de neo-avant-gardebewegingen uit de 
jaren ’60 afkeert, maar als een activiteit die 
ook de strategieën, probleemstellingen en 
oplossingen van deze fenomenen heeft 
geassumeerd. De opheffing van de gepolari
seerde tegenstelling tussen schilderkunst ener
zijds en Concept of Process Art of Arte Povera 
anderzijds, is ongetwijfeld een gevolg van het 
feit dat bepaalde ideeën en inzichten hierom
trent, die door auteurs als Thierry De Duve en 
Yve-Alain Bois reeds in de jaren ’80 werden 
geformuleerd, ondertussen zijn doorgesijpeld 
in het kunstmilieu. Op deze ideeën, die onder 
meer in het verlengde liggen van het kunst
theoretische en -historische onderzoek dat 
heeft aangetoond dat de moderne schilder
kunst precies door de conceptuele kunst is 
ontstaan, komen we onmiddellijk terug.
In dit artikel willen we het werk van Raoul De 
Keyser dat sinds Documenta IX is gecreëerd 
in zijn totaliteit overschouwen: schilderijen 
uit de periode 1992-1994 waarvan een selec
tie in de tentoonstelling te Oostende is opge
nomen, maar ook het werk dat later tot stand 
is gekomen en dat in de loop van vorig jaar in 
verschillende exposities in Berlijn, New York 
en Keulen was te zien en vermoedelijk het 
onderwerp zal uitmaken van een tentoonstel
ling die volgend jaar in het Antwerpse Mu
seum van Hedendaagse Kunst (MUHKA) zal 
worden georganiseerd. Vooraleer we deze 
werken trachten te duiden en in groepen te 
classificeren, richten we echter onze aan
dacht op de bijzondere wijze waarop de ver
schillende ‘types’ of ‘modellen’ van werken 
zich tot elkaar verhouden (2).

Taxonomie en teleologie

Reeds meermaals werd op de onmogelijk
heid gewezen om het werk van De Keyser 
onder te brengen in de orthodoxe taxonomie 
van de hedendaagse kunstgeschiedenis. De 
Keyser is een kunstenaar die tussen de ver- 
schillende stijlen, stromingen, principes en 
methodologieën schippert en juist deze 
beweeglijkheid maakt hem bijzonder interes
sant. Tien jaar geleden merkte Bart Cassiman 
deze mentaliteit in het oeuvre van De Keyser 
op, een attitude die hij trouwens typerend 
achtte voor de betere Belgische kunstenaars 
in het algemeen (3). De Keysers betrachtingen 
bestrijken zówat het gehele veld van de na
oorlogse schilderkunst. Zijn werk is altijd, 
afwisselend of gelijktijdig, vast en terzelfder 
tijd los verankerd in de lyrische abstractie, 
colourfield painting, post-painterly abstrac
tion, pop art, fundamentele schilderkunst en
zovoort. In verschillende werken kunnen over
eenkomsten met Raveel, Richter, Ryman, 
Marden, Rothko en Newman vastgesteld 
worden. Deze vaststelling is belangrijk, zo 
argumenteerde Cassiman, omdat ze zowel 
De Keysers niet-systematische en niet- 
formalistische instelling als zijn bewuste af
keer van analytisch onderzoek illustreert. In
derdaad, de moeilijkheid om De Keyser te 
situeren in het onoverzichtelijke landschap 
van de internationale hedendaagse kunst hangt 
samen met de moeilijkheid om ook zijn eigen 

oeuvre te classificeren. Op het eerste gezicht 
lijkt hij in diverse schilderijengroepen vol
strekt verschillende picturale paradigmata te 
hanteren, die elkaar dan achteraf wederzijds 
lijken te beïnvloeden. In een reeks uit een 
bepaalde periode bekommert de kunstenaar 
zich op de eerste plaats om de kwaliteit van de 
verftextuur, terwijl in een andere groep wer
ken het aftasten van de ruimtelijke illusie zijn 
aandacht wegkaapt. In een volgende reeks 
domineert de spanning tussen de vormelijke 
logica van het beeldvlak en de emblematische 
kracht van beelden met figuratieve oorsprong 
(de krijtlijn, de apebroodboom) die door de 
jaren heen een eigen leven zijn gaan leiden. 
Een andere groep schilderijen concentreert 
zich dan weer rond dfe koloristische potenties 
van het monochrome vlak. Tot blijkt, wan
neer een zekere historische afstand ons in 
staat stelt de verschillende reeksen en groe
pen met elkaar in verband te brengen, dat elk 
individueel werk een onderdeel vormt van 
een globaal onderzoeksprogramma dat het 
gehele oeuvre van De Keyser sinds 1964 
bestrijkt. Een onderzoeksprogramma, waar
van de methodologische regels nooit vooraf 
zijn vastgelegd, maar dat als een onuitputte
lijk trial and error process De Keysers inven
tiviteit aanwakkert. Picturale oplossingen uit 
vroegere werken duiken plots terug op en 
worden voor het eerst op problemen toege
past, die reeds in een andere reeks werden 
onderzocht. In geen enkel opzicht is De 
Keysers artistieke ontwikkeling een lineair 
vooruitgangsproces. Er is immers geen sprake 
van een doel. Elke teleologie klapt in elkaar. 
Elke oplossing verwekt zijn eigen, nieuwe 
problemen. Elk stadium in zijn oeuvre be
houdt zijn identiteit en validiteit in plaats van 
onderschikt te geraken aan de onvermijdelijk 
daaropvolgende fase. Bovendien bestaat er 
geen op voorhand uitgetekend, geformuleerd 
of mentaal gedefinieerd ontwerp van het indi
viduele kunstwerk op zich. Het kunstwerk 
ontstaat door zijn vergissingen, door de on
verwachte effecten die het creatieproces uit
lokt en door de prozaïsche strijd met de inertie 
van de materie. Zowel op het niveau van het 
individuele schilderij als in de totaliteit van 
zijn oeuvre, spruit de creativiteitvan De Keyser 
voort uit de praktische confrontatie met de 
materiële middelen van het medium zelf. 
Hierdoor is het veel moeilijker om de kunste
naar in te schuiven in de lineaire teleologie 
van bijvoorbeeld Clement Greenberg en zijn 
navolgers, die de evolutie van de moderne 
schilderkunst begrepen als een progressieve 
essentialisering van het medium in termen 
van een steeds betere beantwoording aan de 
twee-dimensionaliteit, de flatness van het 
picturale oppervlak. Vreemd genoeg valt in 
het gehele corpus van teksten van Clement 
Greenberg weinig belangstelling voor tex
tuur of voor het materiële proces van het 
vervaardigen van een schilderij te bespeuren. 
De interesse in het picturale proces bleef in 
het Greenbergiaanse discours gewoonweg 
afwezig omdat hij van een volmaakte corres
pondentie tussen de intenties van de kunste
naar en zijn uiteindelijke realisaties uitging 
(4). De Keyser is, het zoals Robert Ryman, 
een schilder die moderne categorieën toepast 
op picturale componenten die Greenberg en 
zijn volgelingen over het hoofd hadden ge-

-zien. Alleen valt bij De Keyser niet diezelfde 
systematiek te bespeuren en blijft - en ook 
hiermee wijkt hij af van het Greenbergiaanse 
discours - het schilderij als een optische ver
taling van een empirische werkelijkheid een 
rol spelen. Het hoofdstuk De Keyser mag in 
de schoolboekjes kunstgeschiedenis tussen 
Ryman en Richter in worden geschoven.

Millénarisme

Voor De Keyser bezit het schilderen nog een 
geldigheid omdat ze haar geproclameerde 
eindigheid erkent en problematiseert. De prin
cipes en constituenten van het schilderen (het 
vlak, de textuur, de toets, de drager, het beeld, 
de representatie, de kleur, etc.) worden op 
onsystematische wijze uit elkaar gerafeld. 
Ook De Keysers schilderkunst interioriseert 
het millénarisme van de moderne teleologie: 
schilderen is een reductieproces, een poging 
tot het essentialiseren van de eigen middelen. 
Bij De Keyser vertaalt deze auto-referentiële 
tendens zich reeds vroeg in de zogenaamde 
krijtlijn-schilderijen die juist handelen over 
het schilderen, over het neerzetten van vor
men en fijnen in het vlak, net zoals het tent- 
motief ingaat op de waarneming en picturale 
vertaling van het doek. In het essay waaraan 
het motto van dit hoofdstuk is ontleend, toont 
Yve-Alain Bois overtuigend aan dat de ge
hele onderneming van het modernisme niet 
kon fungeren zonder de apocalyptische my

the van het einde (5). Van meet af aan hield 
men zich een zoektocht naar de degree zéro 
van het schilderen voor ogen. De moderne 
schilderkunst is niet ondanks maar dankzij de 
ready-made ontstaan en tot ontwikkeling ge
komen. Niet alleen verwijst Bois hiervoor 
naar de door Thiery De Duve aangetoonde 
noodzaak van de beschikbaarheid van indus
trieel vervaardigde olieverf in tubes voor 
Constable en de Barbizon-schilders; de in
dustriële reproduktietechniek en arbeids
deling, die met de ready-made openlijk het 
domein van de kunst contamineerden, liggen 
ook aan de basis voor de nadruk op de toets en 
textuur in de moderne schilderkunst. De 
conceptuele kunst heeft, vanuit een historisch 
perspectief, moderne schilderkunst niet over
boord gegooid, maar mogelijk gemaakt. Zo
wel voor Malevich, Mondriaan, Rodchenko 
als Reinhardt en Newman belette het vast
staande feit van het einde van de schilder
kunst hun (gelukkig) niet om te schilderen. 
Dit einde kon immers enkel al schilderend 
aangetoond en afgetast worden. Ook De 
Keyser ontkent deze problematische status 
van de schilderkunst niet, maar gebruikt ze als 
uitgangspunt. Zoals Ryman is De Keyser, om 
een metafoor van Yve-Alain Bois uit het
zelfde essay over te nemen, een “guardian at 
the tomb of modernist painting” (6).

Röntgenopname

In De Keysers reflectie op deparousia van de 
schilderkunst wordt de klassieke, moderne, 
lineaire geschiedenisopvatting ingeruild voor 
een visie waarin discontinuïteit de toon voert. 
In plaats van vooruitgang is er sprake van een 
hortende wisseling van paradigma’s of een 
teruggrijpen naar een vroeger stadium. Soms 
fungeert ouder werk ook letterlijk als een 
basis voor nieuwe werken: het schilderij wordt 
jaren later van een nieuwe verflaag voorzien. 
Het oudere beeld verdwijnt bijvoorbeeld ach
ter een monochrome sluier om er dan lichtjes 
uit op te doemen. In sommige gevallen bete
kent creatie dus een definitieve vernietiging: 
een ouder schilderij, zelfs ooit afgebeeld in 
een catalogus, wordt opgeofferd. Reeds in 
1982 fixeerde de kunstenaarwerkjes uit 1971- 
1973, kalkfijnen op een groen veld, door ze 
eenkleurig (rood, blauw, geel) te overschilde
ren zodat er nog nauwelijks wat door de 
dichte film te ontwaren viel. Dirk De Vos 
schreef dat “het weerom geen einde is ge
weest maar een symbolisch begin van een 
verhullende vorm van monochromie, die pas 
de laatste jaren een aandeel in zijn kunst 
verwierf” (7). Let wel, het gaat slechts om 
enkele uitzonderlijke werken; ook hier is er 
geen sprake van een systematische techniek. 
Maar deze praktijk - die weinig heeft te ma
ken met bijvoorbeeld het iconoclasme van 
Asger Jom die 19de-eeuwse burgerlijke schil
derijtjes bij-schilderde of hetneo-dadaïstische 
uitgommen van tekeningen van Willem De 
Kooning door Robert Rauschenberg - laat ons 
natuurlijk toe om ook het andere werk van De 
Keyser op een totaal andere wijze te bekijken. 
Deze belangstelling voor een palimpsest- 
structuur, die in het recente werk van de 
kunstenaar ongetwijfeld aan belang heeft ge
wonnen, sluit immers perfect aan bij de ont
kenning van een teleologische ontwikkeling. 
Het opstellen van een genealogie van het 
oeuvre van De Keyser wordt een ónmoge
lijke taak; de schilder is immers niet alleen 
zijn eigen iconoclast, maar ook zijn eigen 
geschiedvervalser. Niet omdat hij werken 
zou antedateren, maar omdat elke datering 
onmogelijk wordt gemaakt: is de onder
liggende laag, die we hier en daar lichtjes zien 
opdoemen of zich nog duidelijk aftekent aan 
de randen van het doek, gewoon een basislaag 
van het schilderij of de huid van een veel 
vroeger tot stand gekomen kunstwerk? Zelfs 
een röntgenopname van bepaalde schilde
rijen zou hier niet veel opheldering brengen. 
Ook hiermee bemoeilijkt De Keyser een cru
ciale strategie van de moderne schilderkunst. 
In “Making and Effacing Art” stelt Philip 
Fisher, aan de hand van het werk van Jasper 
Johns en Frank Stella, dat een kunstwerk, dat 
zich finaal in de logica van het instituut ‘mu
seum’ schikt; de feitelijkheid van zijn institu
tionele toekomst moet inbouwen (8). Ver
trekkende vanuit de vaststelling dat de mo
derne kunst, hoe sterk ze ook tegen het mu
seum te keer ging, een fenomeen is dat voor 
endoorditinstituutwerdvoortgebracht,merkt 
Fisher op dat de moderne schilderkunst sinds 
de schilderijenreeksen van Monet, haar eigen 
ontwikkelingsproces als onderwerp heeft. 
Aangezien musea instituten zijn die veeleer 
een lineaire kunstgeschiedenis dan afzonder
lijke kunstwerken tonen, wordt de kunstenaar 
verzocht met behulp van zijn werk een ge-



schiedenis te produceren, zowel in de 
decennialange ontwikkeling van zijn eigen 
loopbaan, als in de relatie tussen twee zich bij 
elkaar bevindende werken. Modernistische 
kunstenaars creëren volgens Fisher niet zo
zeer kunstwerken, maar brokstukken van een 
eigen kunstgeschiedenis. Elk individueel 
schilderij vormt een schakel van een kunst
historische ketting. Door een herwerking van 
telkens hetzelfde thema of motief (de hooimij t, 
de kathedraalgevel, de vlag, de schietschijf, 
de modulaire structuur van de strook, etc.) 
wordt de aandacht van de toeschouwer ge
concentreerd op de geleidelijke ontwikkeling 
van de kunstenaar. De Keyser ondermijnt dit 
moderne principe van binnenuit. Eén enkel 
schilderij draagt soms de fragmentarische 
geschiedenis van het gehele oeuvre in zich, 
maar terzelfder tijd wordt ze verborgen en 
onzichtbaar gemaakt. Laag boven laag kapselt 
De Keysers artistieke loopbaan zich fysiek in 
de thickness van zijn schilderijen in.
Bovendien vormt elk schilderij een voorspel
ling van zijn eigen dood, niet alleen omwille 
van zijn onmiskenbare uitdaging aan de 
kwetsbaarheid en vergankelijkheid van de 
materie, maar omdat het onmiddellijk de idee 
oproept van een potentiële toekomstige over
schildering die alles zal wegwissen. Elk schil
derij wordt een non-finito'. de dood van het 
schilderij wordt immers gekoppeld aan een 
continuïteit die pas ophoudt met het einde van 
het bestaan van de schilder (uiteraard bestaat 
de theoretische mogelijkheid dat iemand an
ders het schilderij bij- of overschildert).
Wanneer is het schilderij voor de kunstenaar 
beëindigd? Met deze vraag, die eigenlijk in
herent is verbonden aan de problematiek van 
de naoorlogse schilderkunst, worstelde bij
voorbeeld de generatie kunstenaars van het 
abstract expressionisme. Toen David 
Sylvester Willem De Kooning ooit vroeg: 
“What makes you feel that a painting is 
finished?”, kon de schilder niet veel meer 
antwoorden dan “Oh, I really -1 just stop” (7); 
op diezelfde vraag antwoordde Pollock laco
niek: “I usually ask my wife”. Ook De Keyser 
zou ongetwijfeld niet kunnen antwoorden. 
Zijn schilderijen ontstaan immers precies uit 
de onvoorziene effecten wanneer iets wordt 
bij- of toegevoegd. Ook de schilderijen die 
niet jaren later van een nieuwe huid worden 
voorzien, zijn het resultaat van een additief 
proces. Wat gebeurt er wanneer twee kleur
lagen tegen elkaar worden geschoven, wan
neer het penseel hard op het doek wordt 
gedrukt zodat de houder in de verflaag 
schraapt, wanneer de verf op de weerbarstig
heid of soepelheid van de drager reageert, 
wanneer bijna letterlijk met het penseel van 
het ene doek op het andere wordt overge
stapt?

II. Classificatie

De voortdurende interactie tussen de ver
schillende schilderijengroepen en, in uitzon
derlijke gevallen, hun materiële overlapping, 
maakt van een classificatie op basis van vor
melijke eigenschappen uiteraard een hache
lijke onderneming. Elke taxonomie zal im
mers voortdurend moeten hertekend worden. 
Toch doen we hier een poging om in een 
notedop de belangrijkste motieven en the
ma’s uit het recente werk van De Keyser te 
analyseren.

Dermatoloog

Een eerste groep werken, zoals bepaalde 
Documenta-doeken, die we gemakshalve als 
monochromen omschrijven, richten de aan
dacht van de toeschouwer op de textuur en het 
oppervlak. In de veeltonigheid van de 
monochromie zoekt de kijker spontaan, aan 
de randen of op de plekken waar de verflagen 
niet goed aan elkaar sluiten, naar de sporen 
van onderliggende lagen. Maar de perceptie 
van deze stratificaties is niet langer een nood
zakelijke voorwaarde voor de lectuur van het 
werk. De ondergrond diént te worden afgele
zen aan de hand van minieme verschuivingen 
in het oppervlak. De Keyser dwingt de toe
schouwer in de rol van dermatoloog van de 
schilderkunst Hij onderzoekt hoe de verf- 
huid craqueleert, verschraalt, vervelt, ver
zweert, verstriemt, pukkels of doorligwonden 
krijgt door de schilder werd beduimeld of 
van merktekens werd voorzien of door het 
krassen van de penseelhouder werd verwond.

Krijtlijn

De nauwgezette aandacht voor textuur en 
gelaagdheid die in deze werken tot een cen
traal thema is verheven, duikt nu ook op in een 
groep werken die na Documenta werden ver-
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vaardigd en onmiskenbaar in verband zijn te 
brengen met De Keysers typische werk uit de 
vroege jaren ’70, waarin het autoreferentiële 
krijtlijn-motief werd uitgewerkt. Vage, 
ongedefinieerde velden worden door een 
streep of een hoek gestructureerd, die meestal 
tastbaar aan voelt. Opvallend verschillend van 
de archetypische De Keyser zijn de zachte 
verglijdingen en de verhoogde belangstelling 
voor een zekere gelaagdheid. Het door een 
witte winkelhaak doorkliefde en afgebakende 
wijnrode veld van “Hoek”, te zien in de 
tentoonstelling te Oostende, vormt hiervan 
een treffend voorbeeld. “Start” en “Komst”, 
twee werkjes uit 1985 die tien jaar later van 
een nieuwe laag werden voorzien, sluiten 
hierbij aan (8). In deze twee schilderijtjes, die 
beide in het najaar van 1995 in de Berlijnse 
Daadgallerie werden tentoongesteld, werd 
echter in grote mate de integriteit van de 
beeldcompositie bewaard. Het motief werd 
niet verhuld onder een monochrome sluier, 
maar strepen werden bijvoorbeeld krachtig 
bij geschilderd. “Start”, dat met zijn groene 
veld met blauwe streep en witte lijnen het 
sterkst aan de vroegere De Keyser herinnert, 
lijkt met zijn diagonale beeldassen evenwel 
ook aan de ruimtelijke ambivalentie van en
kele werken uit de jaren ’80 te refereren. Met 
hun figuratieve oorsprong blijven de witte 
lijnen en gesatureerde kleurvelden hun zin
tuiglijke, ‘impressionistische’ eigenschappen 
behouden. Deze impressionistische kwalitei
ten, die we in alle werken van De Keyser 
aantreffen, hebben niets te maken met een of 
andere anekdotische verwijzing naar de wer
kelijkheid buiten het schilderij. De Keysers 
werk verbindt dikwijls kleur en toets met 
atmosferische impressies. Het hemelblauw, 
de groenen van de natuur, de tak van de 
apebroodboom voor het raam van zijn atelier: 
het zijn alle ongrijpbare, vlietende, efemere, 
kortom impressionistische motieven die hier 
verzoend worden met het materialisme van 
de fundamentele, schilderkunst en de 
Greenbergiaanse belangstelling voor een 
picturale ruimtelijkheid.

Bomen

Het impressionistische motief van de speling 
van het licht door de boomtakken vormt het 
uitgangspunt van een volgende groep wer
ken, die teruggrijpt op een reeks schilderijen 
uit de vroege jaren ’ 80 ( “Zacht apeverdriet ”). 
Hierin test de kunstenaar op de eerste plaats 
de compositorische mogelijkheden van ruim
telijke inconsequenties en de inwisselbaarheid 
van positieve en negatieve vormen. Deze 
doeken vertonen een all over-structuur die 

het gehele beeldvlak fragmenteert en uit
vlakt. Alhoewel er een autonome werkelijk
heid wordt opgeroepen waar de wetten van de 
zwaartekracht geen greep lijken op te hebben, 
roepen deze schilderijen nooit een mystieke 
immaterialiteit op zoals we die bijvoorbeeld 
aantreffen in Mondriaans bomenreeks van 
voor de Eerste Wereldoorlog.

Bleu de Ciel

De draagkracht van de zintuiglijkheid boven 
deze van een vaak met abstracte schilder
kunst geassocieerde mystieke ascese primeert 
ook in de groep werken die overheerst wor
den door een gamma van blauwen, die door 
de kijker onmiddellijk als de hemel worden 
geïnterpreteerd. Vooral in de loop van 1993 
heeft De Keyser de grenzen van de illusie van 
een blauwe ‘hemel’ afgetast. Telkens lijken 
hierbij rechthoeken te zweven in een nauwe
lijks gedefinieerde blauwe ruimte, die de 
aëronautische associaties van de titel van de 
tentoonstelling in hetPMMK - “leervluchten” 
- bekrachtigt. De ietwat suprematistische ei
genschappen van deze werken worden ver
stoord door de verschillende gradaties van het 
blauw, dat, hoe ijl ook, toch telkens zijn 
concreetheid opeist met behulp van een osten
tatieve verftextuur. In tegenstelling tot het 
suprematisme, waarin Malevich meende te 
kunnen stellen dat hij de begrenzingen van de 
kleur had doorbroken en dat hij tot het wit was 
verrezen, maakt het blauw ons duidelijk dat 
niet een bovenwereldse ruimte of een mys
tieke leegte het onderwerp van het schilderij 
vormt. Bij De Keyser roept het aardse groen 
of het hemelsè blauw nooit de idee van een 
vacuüm op. Bovendien is er geen sprake van 
zich wentelende, scherp afgetekende, onstof
felijke kleurvlakken, maar telkens van fron
taal geplaatste zones waarin de densiteit van 
de verf en de richting van de penseelstroken 
zich van het blauw aftekenen.
In de loop van 1995 creëerde De Keyser 
enkele werken die we als varianten op dit 
gegeven kunnen beschouwen en die in dat- 
zelfde j aar werden tentoongesteld in de Brooke 
Alexander Gallery te New York en de galerie 
Béla Jarzyk te Keulen. “Suggestion” werd 
met zijn ijle verfaanbreng en horizontale rim
pels door een Amerikaanse criticus omschre
ven als het wazige beeld van de benen van een 
zwemmer in het water. In “Skittish” en 
“Blurs’’ werd het luchtblauw ingeruild voor 
respectievelijk een gele en rode grond waarin 
donkere of rozig rode brokstukken (die doen 
denken aan vogels, vliegtuigen, wolken) zich 
lijken te wentelen. Hetzelfde principe wordt 
uitgewerkt in “Emile”, waarin grasgroene 

vlekjes op donkergele stroken lijken te drij
ven op een boterkleurig vlak “Joint” r'Nwnn 
tegen een ijle, gelige achtergrond pruim- 
kleurige vlakken in elkaar zijn geschoven, 
doet met zijn complexe spel van ruimtelijke 
recessies dan weer eerder denken aan werken 
uit de periode 1987-1989 en vertoont met zijn 
ruimtelijke ambivalentie een verre verwant
schap met het werk van René Daniëls.

Raster

Tenslotte schilderde De Kéyser in 1995 ook 
enkele werken die - althans voorlopig - wei
nig aanknopingspunten met eerder tot stand 
gekomen werk lijken te vertonen. “Expedi
tion ” bestaat uit gele horizontale stroken die 
ritmisch over het beeldvlak zijn gegroepeerd. 
Onder de tekening, die aan krassen in een 
oppervlak of aan een weergave van chromo
somen doet denken, is een raster van vier
kante eenheden vaag zichtbaar. Door de kleur- 
vibratie ontstaat een beeldvullend effect. Met 
“Lok” wordt hét rastermotief op de voor
grond geplaatst: een wijnrood, vlekkerig ras
ter dat ongeveer twee derden van het beeld
vlak in beslag neemt en zich van de ene rand 
tot de andere uitstrekt. In “Klam” wordt het 
rasteringeruildvoortwee verschillende, naast 
elkaar gezette zigzagpatronen. In de linker
helft tekent zich vaag een min of meer regel
matig gestructureerd en beeldvullend patroon 
van verticale lijnen af. Aan de rechterzijde is 
een horizontaal georiënteerd, maar onregel
matig zigzagmotief veel duidelijker geschil
derd, dat bijna als een gespannen veer de 
boven- en onderkant van het beeldvlak uit 
elkaar duwt. De grillige kalligrafie, die aan 
het recente werk van Brice Marden herinnert, 
lijkt samen met de spoorvorming in 
“Expedition” een nieuw onderzoeks
programma in het oeuvre van De Keyser aan 
te kondigen, dat ongetwijfeld zal worden 
betrokken op de eerder verkregen resultaten 
uit andere reeksen.

Steven Jacobs

Noten

(1) Wim Van Mulders, “Modernism in 
Painting”, in: “De Witte Raaf”, nr. 39, sep
tember 1992, pp. 1-2.
(2) Voor een meer gedetailleerde vormanalyse 
van de gepresenteerde werken en een inter
pretatie van de titel “Leervluchten” verwijs 
ik naar mijn tekst in de catalogus van de 
gelijknamige tentoonstelling in het PMMK te 
Oostende: “Raoul De Keyser. Leervluchten 
1992-1994”, Stichting Kunstboek, Brugge, 
1996, pp. 37-46.
(3)BartCassiman, “Farbzustandevon Raoul 
De Keyser”, in: “Guillaume Bijl, Jan 
Vercruysse, LiliDujourie, Raoul De Keyser”, 
tent, cat., Kunsthalle Bern, 1986, p. 92.
(4) Dit werd opgemerkt door Jean Clay in “La 
peinture en charpie”, in: “Dossier Ryman", 
“Macula”; nr. 3/4,1978. Zie ook Yve-Alain 
Bois, “Ryman’s Tact”, in: “Painting as Mo
del”, p. 224.
(5) Yve-Alain Bois, “Painting: The Task of 
Mourning”, in: “Endgame - Reference and 
Simulation in Recent Painting and Sculpture ”, 
tent, cat., Boston Institute of Contemporary 
Art; later opgenomen in: Yve-Alain Bois, 
“Painting as Model”, Cambridge, Mass., 
London, 1990, pp. 229-244.
(6) Yve-Alain Bois, “Painting: The Task of 
Mourning”, p. 232.
(7) Dirk De Vos, “Über die instabile Flache 
und die versiegelte Farbigkeit im neueren 
Werk von Raoul De Keyser", in: “Raoul De 
Keyser", tent, cat., Kunsthalle Bem, Portikus 
Frankfurt, 1991, p. 15.
(8) Philip Fisher, “Making and Effacing Art. 
Modem American Art in a Culture of Mu
seums”, New York, Oxford, 1991, in het 
bijzonder pp. 118-127.
(9) David Sylvester, “De Kooning’s Women, 
interview with WillemDe Kooning ”, in: David 
Shapiro & Cecile Shapiro (eds.), “Abstract 
Expressionism. A Critical Record”, Cam
bridge, New York, 1990, p. 228.
(10) "Komst" staat in zijn vroegere gedaante, 
getiteld “Zes voor P. ” afgebeeld in “Raoul 
De Keyser 1979-1985”, een uitgave van het 
Museumfonds van het Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap, Brussel, 1986, p. 43.

“Leervluchten 1992-1994”, de tentoonstel
ling van Raoul De Keyser, loopt nog tot 
12 juni in het Provinciaal Museum voor 
Moderne Kunst, Romestraat 11,8400 Oos
tende, 059/50.81.18.
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Het virtuele oeuvre van Gerald van der Kaap
1.
Toen Gerald van der Kaap hoorde dat hem 
een prijs was toegekend die sinds jaren aan 
Nederlandse fotografen wordt uitgereikt 
voor hun volledige werk, reageerde hij at
tent door met zijn team van medewerkers in 
krap twee maanden zelf een compleet oeuvre 
samen te stellen. Hij kon daarbij uitgaan van 
het beeldmateriaal dat hij in de afgelopen 
achttien jaar heeft vervaardigd, aangevuld 
met dingen die hij speciaal voor Zijn ‘oeuvre’ 
maakte. En wat een heerlijk oeuvre is het 
geworden ! Kaap koos er niet voor zijn beste 
werken weer eens voor het voetlicht te bren
gen, welnee, hij bracht op tachtig bladzijden 
full colour zo’n duizend beelden bijeen uit 
de verschillende media waarin hij zijn spo
ren heeft achtergelaten. Van al zijn werk liet 
hij ongeveer even grote opnamen maken, 
ongeacht of het origineel nu een museum
stuk was van een paar meter hoog en breed, 
of een uitnodigingskaartje voor een party, 
een omslag van een tijdschrift, een vakantie- 
kiekje of een plaatje van bezoekers aan een 
tentoonstelling van hemzelf, of schetsen 
voor een afvalcentrale, grote fotowerken 
voor de gevangenis van Middelburg, re
cente e-mailtjes, televisieprogramma’s, 
kunstvideo’s, elektronische drugs, portret
ten, cd-roms, boekomslagen, t-shirtjes en 
wat er nog meer bleek te zijn opgeslagen in 
het archief van deze bewaarmaniak.
In zijn oeuvre ordende Kaap deze rijk geva
rieerde beelden niet chronologisch of the
matisch maar , ik kan het niet anders zeggen, 
op een maffe, Kaapse manier. Bovendien 
stelde hij een uitputtende biografie met al 
zijn tentoonstellingen op, en een bibliogra
fie van alle aan zijn werk gewijde artikels in 
boeken, bladen en kranten. Het geheel kreeg 
de poëtische titel “ Wherever you are on this 
planet” - een opschrift dat refereert aan de 
grote fotoboeken van onze eeuw, denk aan 
“Menschen des 20. Jahrhunderts”, “The 
Americans”, “The Family of Man”.
Hoe feestelijk het oeuvre ook is geworden, 
en hoezeer we er de komende dagen, maan
den en jaren naar zullen grijpen om erin te 
bladeren en te studeren, met alle gevolgen 
vandien, het blijft merkwaardig dat Van der 
Kaap nu juist een fotoboek heeft samenge
steld. Weliswaar toont hij ter gelegenheid 
van de-prijsuitreiking in het Stedelijk Mu
seum een aantal oude tapes, maar waarom 
besloot hij daarnaast een fotografisch oeuvre 
samen te stellen? Waarom was het tonen 
van videowefk niet genoeg? Hoezo oeuvre? 
En hoezo fotografisch?

2.
In den beginne meldde Kaap zich aan bij de 
Filmacademie te Amsterdam. Hij werd af
gewezen omdat hij geen films kon laten 
zien. “Maar die zou ik hier toch komen 
maken?” Vervolgens ging hij op een kunst
academie fotografie doen, kunstfotografie. 
Zijn eerste tentoonstelling behelsde drie 
foto’s van vermoedelijk Turkse jongetjes 
uit Crooswijk, getiteld “Bekijk uw wijk”. 
Daarna volgde een verzameling van drie in 
Parijs vervaardigde polaroids - toen een 
nieuw fotografisch procédé - onder de titel 
“Polaroids & Paris’’^ Zijn volgende repor
tage zou gaan over bezoekers van Centraal 
Station Rotterdam, maar daar werd hij door 
een junk voor het dilemma geplaatst: zal ik 
een foto van dit half verhongerde wrak 
maken, of zal ik hem een gevulde koek 
geven? Deze vraag bleek onbeantwoord
baar en Van der Kaap wendde zich voor
goed af van de reportagefotografie en de 
kunstacademie.
Hierna ging hij over op zogenaamde 
geënsceneerde fotografie, “staged photo 
events”, zoals een bijbehorende tentoon
stelling heette. Met karton, verf en poppe
tjes stelde Kaap een soortement landschapje 
samen, en dat fotografeerde hij dan. Dit was 
in circa 1983, dus voor er computers be
schikbaar waren voor gewone kunstmensen. 
Ik vermeld het jaartal omdat een groot deel 
van dit werk nu zo gedateerd aandoet. 
Waarom deed de kunstenaar indertijd zo 
moeilijk met al die curieuze beeldelementen, 
nu het zo eenvoudig kan, foto’ s ensceneren. 
Daar is eigenlijk geen camera, laat staan een 
scène meer voor nodig. Je scant wat beelden 
of dingen in, je sampelt een beetje, veran
dert de kleuren hier en daar, maakt een en 
ander iets scherper of vager, en daar ver
schijnt je geënsceneerde foto op het beeld
scherm. We kunnen nu zeggen dat Van der 
Kaap met zijn ensceneringen twee of drie 
jaar te vroeg was ten opzichte van de tech
nische ontwikkelingen.

Beginjaren ’80 zagen deze foto’s er echter 
totaal anders uit dan nu. Toen moest nog aan 
het vaderlandse publiek worden duidelijk 
gemaakt dat fotografie kunst kan zijn. Een 
kunstfoto, moest Kaap onderwijzen, is geen 
foto van een kunstwerk, een mooi gebouw, 
een beeld of een boom, de foto zelf is kunst, 
ook als er niet meer op is afgebeeld dan wat 
poppetjes, geverfde kartonnetjes en spij
kers. Niet wat er te zien is, maar hoe het te 
zien is, maakt fotografie tot een kunst. Dat 
was de openbaring indertijd. Kunstfotografie 
is goed gemaakt, ziet er verzorgd uit, en 
zowel kunstminnaar, kunstenaar als 
gedesinteresseerde kunnen het prachtig vin
den en er van alles uithalen c.q. instoppen. 
Het gaat om de combinatie van vakman- 
schap en gelaagdheid, niet om wat er is 
afgebeeld of welke betekenis daaraan kan 
worden gegeven al naargelang de context 
waarin de foto verschijnt. Een foto is geen 
afbeelding van de werkelijkheid, maar is 
zelf werkelijk. Het is een uitbreiding van het 
bestaande en geen reproduktie daarvan. 
De idee van de geënsceneerde fotografie, en 
de idee van fotografie als kunst in de zin van 
gelaagd vakmanschap, en de idee dat de 
kunstenaar zijn eigen context moet creëren 
wil hij zijn werk aanbieden op een wijze 
waarin het alle ruimte krijgt - aan die ideeën 
heeft Kaap sedertdien hardnekkig vastge
houden. Ook “Wherever you are on this 
planet” komt voort uit deze filosofie. Het 
boek vormt hier de zelfgeschapen context. 
Daarbinnen zijn de afzonderlijke bladzij
den te lezen als even zovele geënsceneerde 
foto’s, al zijn die niet langer samengesteld 
met behulp van prulletjes en dingetjes, maar 
met de beelden waarvoor Van der Kaap een 
prestigieuze fotografieprijs overhandigd 
kreeg. De beelden zijn op de pagina’s op 
zo ’ n wijze naast en onder elkaar gezet, dat j e 
van alles kunt ontdekken en interpreteren. 
Het geheel is goed gemaakt, vakkundig en 
vol potentiële betekenislagen, kortom die 
pagina’s zijn stuk voor stuk Kaapkunst. 
Gerald Van der Kaap verwerpt de idee dat 
een oeuvre de afbeelding is van alle afzon
derlijke werken van een kunstenaar tot een 
bepaald tijdstip - bij voorkeur het moment 
van diens overlijden. Een oeuvre is geen 
illustratie van iets anders, het is zelf iets, een 
zelfstandig werk, degelijk en enthousias
merend, aantrekkelijk voor kenner en kluns. 
Een oeuvre is ook maar een van de vele 
resultaten van de activiteiten van een kun
stenaar, al biedt het de mogelijkheid al die 
activiteiten voor de verandering te her- 
combineren. Uit een oeuvre is af te lezen 
waar een kunstenaar eigenlijk mee bezig is, 
zo door de jaren heen. Daarom: wat wil 
Kaap de bewoners van deze planeet duide
lijk maken?

3.
Gerald van der Kaap staat sinds beginjaren 
’80 bekend als ‘computerkunstenaar’, een 
woord dat met de dag archaïscher klinkt, nu 
er geen werk meer tot stand komt waarvoor 
niet ergens onderweg een computer is aan
gezet. Hijzelf gebruikt liever het woord 
‘immaterieel kunstenaar’. Erkend moet 
worden dat Kaap er vroeg bij was. Zodra 
computers enigszins bereikbaar werden, 
ergens in 1984, ging Kaap ermee aan de 
slag. Eerst om met een toetsenbord lijntjes 
te trekken op een beeldscherm en dat dan te 
fotograferen. Daarna om letters en woord
jes te schrijven. En toen om heuse beelden te 
maken, beelden die binnen een paar jaar op 
foto’s begonnen te lijken. Wil de fotografie 
een levende kunst blijven in plaats van een 
historisch fenomeen, dan moet ze de con
frontatie met de nieuwe technieken aan
gaan. Kaap wees van meet af aan de behou
dende strategie .af die .cultuurwaarden wil 
verdedigen tegen hysterische nieuwerwet- 
sigheden. Hij ging er blind van uit dat hij 
met elektronische middelen nog betere fo
to’s zou kunnen maken dan zijn historische 
voorgangers al hadden 'gedaan.
Maar vanaf het moment dat hij zich van de 
computer bediende, was Kaap geen foto
graaf meer in de klassieke, optische of ‘natte’ 
betekenis van het woord. Zodra een foto
graaf over een computer beschikt, merkt hij 
dat het eigenlijk nergens op slaat die alleen 
maar te gebruiken om fotochemisch ver
vaardigde foto’s in te scannen, om die dan, 
al dan niet gefragmenteerd, te combineren 
tot nieuwe beelden. In principe is alles te 
digitaliseren, elke cultuuruiting, van woord 
tot beeld en van gebouw tot gedachte. Een
maal gedigitaliseerd is alles rijp voor de 
bewerkingen met behulp van bestaande, 

bewerkte of uitgevonden programma’s. 
Vanaf 1985 zien we Kaap dan ook werk
zaam op alle gebieden waar computers iets 
kunnen uitrichten: digitale fotografie, vi
deo, elektronische muziek, televisie, par
ty’s, boeken, cd-roms, en toen hij snapte hoe 
een interactieve catalogus werkt, was hij 
ook in staat een afvalcentrale in te richten 
als was het een cd-rom. Etcetera. Gerald van 
der Kaap heeft de fotografie gebruikt als 
toegang tot het hele veld van de media in het 
tijdperk van hun digitale reproduceer
baarheid. Zoals anderen in de media zijn 
binnengekomen, uitgaand van de schilder
kunst of het genre van de performance, of 
welk ander artistiek vak ze ook hadden 
geleerd tijdens de opleiding waartoe ze min 
of meer toevallig waren toegelaten na hun 
middelbare schooltijd.
Al werkt hij dan in alle digitale media, 
opvallend is wel dat waar Kaap zich ook 
mee bezighoudt, uiteindelijk alles voor hem 
beeld wordt, beelden. Toen hem in 1990 
gevraagd werd een videoclip te maken bij 
“Het is twee uur" van dichter Jacob Groot, 
liet hij de woorden van het gedicht een voor 
een in beeld verschijnen, versnellend en 
vertragend, tot ze elkaar in een lekker ritme 
begonnen op te volgen. Zo maakte hij een 
beeld van poëzie, zonder met iets anders te 
hoeven werken dan het uitgangsmateriaal 
zelf. Hij ontdekte dat geschreven en ge
drukte tekst evenzeer een visueel medium 
zijn als foto’s of video’s. Woorden zijn 
beelden, ze hoeven niet te worden verbeeld 
door middel van iets anders dan zichzelf. Op 
een gegeven moment werd Van der Kaap 
verzocht een tekst te schrijven voor z’n 
band Save the Robots. Ja, hoe doe je zoiets? 
Je slaat een anthologie met Engelse poëzie 
open, haalt wat zinnen weg bij Oliver 
Goldsmith en Sylvia Plath, je zet ze onder 
elkaar, verandert een woord naargelang de 
titel van het nummer, en daar heb je de tekst 
van je geënsceneerde popsong. Het klinkt 
geheel overtuigend. Kaaps aanpak is niet 
gebaseerd op willekeur, maar op een im
mens vertrouwen in de woorden en de beel
den: die weten zelf hun plaats te vinden als 
je ze daartoe de gelegenheid biedt. En dat 
vraagt nog heel wat inspanning. Keer op 
keer heeft Kaap zich aan een fundamenteel 
onderzoek gezet naar de formele, techni
sche kenmerken van nieuwe beeldmedia. 
Want aan de hand van die eigenschappen is 
het medium aan het swingen te brengen. Je 
moet ontdekken wat er nieuw is aan een 
nieuw medium, en niet willen weten of het 
in staat is de kunstjes van oudere media na 
te doen. Niet translatio of imitatio, emulatio, 
daar gaat het om. Heeft Kaap eenmaal Hoor 
hoe iets werkt, dan is hij al snel in staat zijn 
soort beelden te voorschijn te toveren, beel
den die aan de ene eis voldoen dat ze iets 
doen, iets teweegbrengen, vrolijk zijn. Party 
party, een feest is geen afbeelding van de 
vrolijkheid van de feestgangers, het is ter 
zelfder tijd die vrolijkheid zelf en de context 
ervan. De uitdrukking die Van der Kaap 
gebruikt om aan te geven dat zijn inspannin
gen in welk medium dan ook een voorlopig 
eindresultaat hebben opgeleverd, luidt stee
vast: ‘het klopt’,

4.
Dat is een essentieel begrip, ‘het klopt’, ook 
wel: ‘het werkt’ of ‘het is goed’. Kaap zegt 
niet: ‘het drukt volmaakt uit wie ik ben of 
wat ik wil uiten’, of: ‘het laat perfect zien 
wat en boe ik heb gezien’, zoals andere 
fotografen of filmers weleens zeggen. Bij 
hem ‘klopt het’: het beeld zelf klopt, het 
staat niet ergens anders voor, het doet het, je 
kikkert ervan op. Kaap weet pas dat iets 
klopt na de nodige trial and error, na veel 
rondkijken en veel commentaar van en over
leg met of uitleg aan anderen. Gerald van 
der Kaap is in het rijk van de beelden een 
essayist. Hij is geen visueel dichter die het 
licht en de kleuren verheerlijkt, hij is even
min een verhalenverteller die foto’s maakt 
waarover je nog jaren kunt fantaseren als je 
probeert te bedenken hoe zo’n verhalende 
foto tot stand is gekomen. Kaaps foto’s zijn 
probeersels: door de beelden te testen, komt 
hij erachter hoe zijn materiaal werkt en hoe 
je er iets mee teweeg kunt brengen. En dat 
betekent bij hem altijd, ik herhaal het nog 
maar eens: een feestje bouwen. Kaap is geen 
realist, op zoek naar ware kennis van het 
bestaande, hij is geen impressionist, belust 
op het weergeven van zijn echte indrukken, 
hij is geen expressionist, die uitdrukking wil 
geven aan zijn diepste innerlijk, het gaat 
hem niet om authenticiteit, originaliteit, 

oorspronkelijkheid of nieuwigheid. Als es
sayist sleept hij zijn materiaal overal van
daan, uit eigen of andermans archief, en 
vervolgens gaat hij er zolang mee aan de 
gang, tot het wat hem betreft klopt. Kaap wil 
de wereld laten kloppen, niet op het niveau 
van de ideeën, niet op een metafysisch plan, 
maar op het niveau van het materiaal zelf, 
van de dingen in plaats van de betekenissen. 
De concrete wereld moet deugen, niet de 
abstracte, want in het concrete vindt het 
feest plaats.
Het is ook een mysterieuze uitdrukking, 
‘het klopt’. Wat klopt er precies? Ik zei dat 
Kaap de fotografie heeft gebruikt als ingang 
tot het hele veld van de media. Nu is van een 
foto exact te zeggen wat eraan klopt, al 
hebben daar misverstanden over bestaan. 
Honderdvijftig jaar lang heeft men terecht 
kunnen volhouden dat de essentie van foto
grafie hierin bestond, dat ze een objectief 
beeld gaf van hetgeen ze vastlegde. De 
ouderwetse geënsceneerde fotografie mor
relde aan deze zekerheid, al kon ze die niet 
weerleggen. Dat gebeurde pas door de 
gecomputeriseerde foto’s die voorbij de 
korrel geretoucheerd en gemanipuleerd kun
nen worden, waardoor het eindresultaat even 
overtuigend aandoet als welke authentieke 
foto ook. Dat maakt duidelijk dat de veel- 
beleden objectiviteit van de fotografie ei
genlijk niet meer was dan een gevolg van 
een technische onvolkomenheid. Het foto
grafische procédé was nog zo primitief dat 
het zich bij gebrek aan beter moest bedienen 
van lichtgevoelige chemicaliën op onflexi
bele, stabiele fotonegatieven. Iedereen weet 
nu dat een foto geen bewijsmateriaal meer 
vormt over iets dat buiten de fotografie 
heeft plaatsgevonden. Een foto zegt enkel 
iets over de kwaliteit van de programmatuur 
waarmee het fotografische beeld zelf tot 
stand is gebracht. Die programmatuur kan 
materieel van aard zijn, ingebouwd in het 
fototoestel - dus een combinatie van ca
mera, lens, belichtingstijd, filmtype en der
gelijke, plus externe elementen als lampen 
en schermen. Het programma kan evengoed 
immaterieel zijn, bijvoorbeeld PhotoShop 
3.0. Toch beschikken zowel materiële als 
immateriële foto’s over twee kwaliteiten 
die alleen te voorschijn kunnen komen in 
stilstaande,, tweedimensionale, technische 
beelden. Die twee elementen zijn benoemd 
als ‘het beslissende moment’ en ‘het fotoge
nieke’. Als een van die twee elementen 
aanwezig is, krijg je het gevoel dat de foto 
klopt.
Het beslissende moment, dat is het moment 
waarop de fotograaf afdrukt om na ontwik
keling van het filmrolletje te moeten consta
teren dat alles in het vervaardigde beeld 
precies op de juiste plaats terecht is geko
men. De elementen waaruit het beeld be
staat, verhouden zich op zo’n manier tot 
elkaar, dat het lijkt of de afgebeelde wereld 
op dat ene moment even de adem inhield, 
even niet meer bewoog omdat ze volmaakt 
was, in perfect evenwicht of in volmaakte 
suspense, onaantastbaar: een moment dat 
geen voor- en nageschiedenis nodig heeft 
omdat alles er al in aanwezig is. Doordat dit 
alleen registreerbaar was vanuit het stand
punt waarop de camera van de fotograaf 
zich op dat ene moment bevond, en de 
fotograaf degene was die afdrukte, kun je 
zeggen dat de maker van de foto op het 
beslissende moment het centrum van een 
wereld is, het punt waarop die wereld rust, 
waarrond ze haar balans vindt ' Het fotogra
fische universum van het beslissende mo
ment is derhalve hoogst particulier, geladen 
met een persoonlijk geluk. Want dit univer
sum deelt zich uitsluitend mede'aan die ene 
fotograaf op dat éne moment, die daardoor 
een uitverkorene wordt, en de aan hem 
geopenbaarde boodschap doorgeeft aan de 
rest van de mensheid via zijn medium, de 
fotografie. We hebben het hier over een 
emotioneel en cultureel beladen thema. Ook 
nu nog blijven deze beslissende momenten 
plaatsvinden, op allerlei plekken en allerlei 
tijdstippen, en het is de taak van de fotograaf 
ze vast te leggen, dat maakt van hem een 
fotograaf. Gerald van der Kaap heeft er al 
een hele reeks van op chemische wijze ge
fotografeerd, en opgenomen in zijn oeuvre. 
De tweede unieke kwaliteit van de fotogra
fie is ‘het fotogenieke’. Een fotograaf kan 
een foto maken, zonder dat de wereld zich 
voor een ogenblik naar hem toeneigt en tot 
stilstand komt, terwijl desondanks hét eind
resultaat klopt. Dit ‘kloppen’ is afhankelijk 
van een hele reeks parameters, die stuk voor 
stuk variabel zijn, maar in. het fotogenieke
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beeld precies zo in balans of in suspense zijn 
en op dusdanige wijze op elkaar in werken, 
dat het fototoestel meer doet dan alleen 
maar registreren en bewij smateriaal aanma
ken. Het_medium fotografie voegt iets aan 
de afbeelding toe, iets watje kunt zien maar 
niet kunt aanwijzen. Het is iets waardoor 
wat alleen maar een afbeelding van een 
werkelijkheid was, de verheerlijking van 
dié werkelijkheid wordt - en precies dat is 
het genie van de fotografie. Dit luistert vrij, 
nauw. Door een foto te groot of te klein af te 
drukken kan het genieke ervan al aangetast 
worden, maar door een op zich nauwelijks 
opzienbarende foto te combineren met een 
andere, kunnen beide enorm aan genie win
nen. Van der Kaap heeft een foto gemaakt 
van een kitscherig schilderijtje van een le
zend meisje, en hij wist het meisjesportret 
zö met fotogenie te laden dat het alle 
lulligheid aflegde ert ging leven, als in heel 
goede, warme reportagefotografie. Je ziet 
een levend meisje lezen in een boek, ze 
heeft haar haar achter een oor gestreken, er 
zit een rood touwtje rond haar linkerpols. In 
het fotogenieke toont zich de hand van de 
meester: datgene waardoor niet zozeer de 
fotografie aanspraak mag maken op het 
predikaat ‘kunst’, alswel de fotograaf op de 
titel van kunstenaar, beeldend kunstenaar. 
Het beslissende moment en het fotogenieke 
zijn de oorzaak van het fijne gevoel van de 
fotografie. Je zou het zo kunnen zeggen. Op 
de beslissende momenten maakt de wereld 
aan de fotograaf duidelijk dat ze door hem 
gefotografeerd wil worden, niet om haar 
betekenis aan hem te onthullen, maar om 
haar geheim via zijn foto’s aan het licht te 
brengen. Dat geheim is, om me in negatieve 
termen uit te drukken, dat de wereld geen 
betekenis heeft, en ook niet nodig heeft, en 
dat wat de semiotiek als tekens beschouwt 
gewoon objecten zijn, dingen mét âl hun 
voors en tegens, en met een boel hardnek
kige eigenaardigheden. Maar dat de wereld 
zinloos is, is minder dramatisch dan een 
literair gevormd bewustzijn meent. Want de 
foto toont dat er in de wereld iets is aan te 
brengen waaraan traditionele media nooit 
zijn toegekomen: die gelukkig makende, 
verrijkende, verzoenende kwaliteit van fo
to’s die fotogeniek zijn. Een goede foto is 
een beeld dat zowel heel betekenisrijk over
komt bij degenen die hun wereld begrijpen 
in termen van betekenissen, als volkomen 
betekenisloos blijft voor wie die betekenis 
eerder zien als een taaie stroop die van de 
wereld moet worden afgekrabd, een soort 
culturele vervuiling die de objecten aan het 
oog onttrekt. Je kunt in een foto elke meta
fysische, filosofische of kritische visie pro
jecteren waartoe je bij machte bent - maar al 
die betekenisgeving is mogelijk doordat een 
foto strikt genomen niet meer is dan een plat 
vlakje met wat korrels of piksels erop. Van 
zichzelf heeft het niets te betekenen. Dat is 
nu juist het wonder, dat ér op zo’n per 
definitie onzinnige foto soms iets verschijnt, 
een constellatie van figuren of kleuren en 
lijnen in een vlak, waarvan je moet consta
teren dat ‘het klopt’ - zozeer dat je zou 
zweren dat de werkelijkheid waarnaar die 
foto gemaakt is ook ‘klopte’, goed was, 
waar en schoon, zinvol, betekenisrijk, noem 
maar op. Terwijl het geheim zich toch in alle 
duidelijkheid toont.

5.
De ideale fotograaf is iemand die zowel oog 
hééft voor een bepaald soort beslissende 
momenten, als controle heeft over een be
paald soort fotogenie. In de subsidieaanvraag 
voor een nog altijd niet voltooid fotoboek 
heeft Kaap dit ideaal samengevat in de woor
den: “Het vakmanschap van de reclame
fotograaf. De boosaardigheid van de 
paparazzo. Zo wil ik het doen. En zo zal ik 
het doen.” En zo heeft hij het al regelmatig 
gedaan. Gerald van der Kaap is fotograaf, in 
hart en ogen. Ik schreef dat op het beslis
sende moment de wereld zich naar de foto
graaf toeneigt, voor heel kort - en door een 
foto te maken wordt dat moment heel lang. 
Op dat ene unieke moment is de fotograaf 
het centrum van een wereld, zijn wereld. 
Een wereld die her en der opduikt uit de hele 
verzameling universa waaruit onze werke
lijkheid bestaat. Op deze zaligmakende 
openbaring antwoordt de fotograaf door af 
te drukken én niet iets achter te blijven 
waarvan hij niet anders kan constateren dan 
dat ‘het klopt’ - het klopt met hem, hij heeft 
een universum waarin hij thuis is. Voor 
iedereen bestaat zo’n wereld, -whereveryou 
are on this planet.

Dat Kaap fotograaf is, is zowel een bron van 
groot geluk als hoogst problematisch. De 
fotografie is het medium waarin Kaap zich
zelf tegenkomt. Dit verklaart zijn relaxte, 
vernieuwende benadering in alle andere vi
suele media. Hoe doortastend hij daarin ook 
tekeer kan gaan, op een. bepaald niveau 
raken ze hem niet. Niet omdat media als 
televisie, video of cd-rom hem niet volledig 
zouden interesseren, integendeel, hij heeft 
bij elkaar j aren doorgebracht achter de knop
pen van die apparaten. Nee, in die andere 
media is een bepaalde, laat ik zeggen ris
kante, kwetsbare zijde van de fotografie niet 
aanwezig.
Kaap is een essayist, iemand, die dingen 
uitprobeert om erachter te komen hoe ze 
werken. Niets is schokkender voor een 
essayistisch bewustzijn dan te moeten ont
dekken dat er wel degelijk definitieve, een
malige eindresultaten bestaan - definitief, 
niet omdat je zelf niet meer weet hoe je nu 
nog verder zou kunnen experimenteren, maar 
omdat je materiaal te kennen geeft dat het 
proces is volbracht. Schokkend aan fotogra
fie is dat in één beeld alles gezegd kan 
worden wat er te zeggen valt, en dat het 
beeld zelf je dit duidelijk maakt. Het feeste
lijke van de televisieprogramma’s die Van 
der Kaap maakte voor Rabotnik TV, was dat 
er eindeloos kon worden gemonteerd en 
gemanipuleerd met de beelden. Uit de losse 
hand werd materiaal opgenomen op de plaat
sen waar de redactieleden die week aanwe
zig waren, er werden films en programma’s 
van anderen overgenomen, foto’s uit vieze 
bladen op video gezet, men huurde banden 
bij de videotheek, gaf luidruchtig commen
taar, componeerde muziek op de synthesizer. 
En zo werd in een avond doortastend en 
hilarisch doe-hët-zelven met relatief een
voudige technische middelen een uur tv in 
elkaar gezet, zoals verder niet te zien was in 
Nederland of waar ook ter wereld. En dat 
elke week, anderhalf jaar lang. Videokunst 
in de format van massavermaak, halluci
nerende en hallucinogène tv. Een buitenge
woon kijkersvriendelijk gebeuren: terwijl 
reguliere televisie eindeloos de kijkers bij 
de les probeert te houden, en telkens weer, 
uitlégt waar hét over gaat, wat er nog gaat 
komen en waarom we daarnaar zouden wil
len kijken, snap je een gemiddelde Rabotnik- 
uitzending al na tien seconden niet meer. 
Over de inhoud hoefde je je dan ook niet 
bijster druk te maken, je kon naar het me
dium televisie gaan kijken in plaats van naar 
waar dat over zou gaan. Rabotnik TV toonde 
aan dat er op televisie echt niet meer te zien 
is dan televisiebeelden, en dat televisie
beelden over niets anders gaan dan over het 
gegeven dat ze televisiebeelden zijn, en dat 
is genoeg. Omdat ze niets te melden hebben 
over iets buiten het tv-toestel, kun je ermee 
doen watje wilt, als programmamaker, maar 
ook als kijker, zoals we allen weten sinds we 
kunnen zappen. En als de Rabotnici eens 
een week geen nieuwe beelden in huis had
den gehaald, maakte men een remix van een 
aantal vorige uren. Alles kon elk moment 
anders worden gedaan. Televisie is pure 
improvisatie, het maakt niet uit waarmee 
- door er zo onnadenkend mogelijk mee om 
te gaan, kun je er fuifjes mee aanrichten. 
Toch komt ook televisie eenmaal tot stil
stand in een fotografisch beeld; het test
beeld namelijk.
Eenzelfde onbekommerdheid in de omgang 
met het medium treffen we aan op Kaaps 
Blindrom. Het formele kenmerk waardoor 
multimedia als cd-rom en website zich on
derscheiden van alle andere visuele media, 
is de mogelijkheid tot het leggen van links. 
Een cd-rom is een gesloten systeem van aan 
elkaar geschakelde beelden en geluiden, 
een website is in principe een open systeem 
waaraan telkens andere sites kunnen wor
den gehangen. Op de Blindrom treffen we 
foto’s aan,;films, video’s, computerani
maties, muziekjes, boodschappen op een 
antwoordapparaat, gedichten, teksten en 
logo’s van Kaap en zijn-vele medewerkers, 
kortom een overzicht van wat er zoal aan 
media bestaat op aarde. Maar de essentie 
van het geheel zijn niet'de afzonderlijke 
items, de op zich staande plaatjes, hoe fraai 
die ook zijn. Waar het om gaat, is dat je, 
hops, van het ene soort beelden op de andere 
kunt overspringen. Dat swingt. De beelden 
zijn in één keer goed, studie is nauwelijks 
nodig, maar de gelaagdheid van het geheel 
komt voort uit de links: die betoveren, die 
nopen tot interpretatie, die geven de indruk 
betekenisvol te zijn en daar word je vrolijk 
van. Op een cd-rom of website krijg je alle 

beelden zogezegd gratis bij de geboden links, 
met één uitzondering evenwel, de home
page. Dat is,.in elk geval bij Kaap, een 
fotografisch beeld. Eenmaal daaraan voor
bij, kan Kaap Onbezorgd verder werken om 
de eigenaardigheden van multimedia te ex
ploreren. Geen emotioneel of cultureel be
laden beelden meer, geen grote gevoelens, 
geen drang een universeel statement te ma
ken. Gewoon een nieuw medium de kans 
geven zich van z’n beste kanten te laten 
zien, in plaats van het op te zadelen met de 
educatieve, informatieve of amuseerderige 
invulling van andermans bedoelingen. Zo
dra Kaap begrepen heeft wat het eigene is 
van een nieuw visueel medium, zodra hij er 
dus in geslaagd is het op een waardige 
manier aan de praat te krij gen, laat hij het los 
en keert hij terug naar het beeldtype waar
mee het voor hem altijd allemaal eindigt en 
begint: de fotografie.

6.
Gerald van der Kaap gebruikt het hele veld 
van de media om keer op keer toegang te 
krijgen tot de fotografie in het tijdperk van 
haar digitale reproduceerbaarheid. Wat hij 
tot nog toe uit die niet-fotografische beeld
media heeft gewonnen voor de fotografie, is 
het volgende. In de fotografie gaat het om de 
waarde van het afzonderlijke beeld. Dat 
moet op eigen benen kunnen staan, dat moet 
met behulp van het beslissende moment of 
het fotogenieke een verbinding slaan met 
iets buiten het beeld waaraan geen beeld 
ooit raakt. Kunst gaat ergens over zonder 
erbij te zeggen waarover. In andere techni
sche beeldmedia - film, video, cd-rom, tekst 
- zijn de afzonderlijke beelden enkel het 
materiaal waarmee datgene tot stand wordt 
gebracht waar het wel om gaat, en dat zij n de 
schakelingen, de verbindingen, de links, de 
combinatorische krachten. Die moet de fo
tografie zich toeëigenen. Het beslissende 
moment én het fotogenieke zijn prachtige 
zaken, maar daarmee is het verhaal van de 
fotografie niet uit. Ergens in een interview 
zegt Kaap: “Zo’n computer is een heerlijk 
ding. Je hoeft niet meer op the decisive 
moment te wachten, dat kun je nu namelijk 
zelf creëren.” Bijvoorbeeld door een vrouw 
in alle rust languit door het Stedelijk Mu
seum te laten zweven, zoals in “Hover 
Hover”. Je kunt ook, door fotogenieke ge
deelten uit verschillende foto’s te isoleren 
en samen te voegen in een nieuw beeld, het 
fotogenie maximaliseren. Dit doet Kaap in 
praktisch elke foto die hij tegenwoordig 
publiceert. Maar welbeschouwd wordt met 
het creëren van beslissende momenten en 
het maximaliseren van het fotogenie het 
nieuwe medium van de digitale fotografie 
gebruikt om een oud kunstje op te voeren. Je 
kunt met digitale fotografie nog iets anders 
doen, met merkwaardige effecten. Door 
vêrschillende, al dan niet gemanipuleerde 
foto’ s over elkaar te leggen, of door één foto 
te verdubbelen of te verveelvoudigen in een 
aaneengesloten reeks, met harde of zachte 
overgangen, voert Kaap twee bewegingen 
uit. Ten eerste laat hij twee of meer niet zo 
veelzeggende beelden opeens wel tot hun 
recht komen, alsof ze elkaar synergetisch 
opladen met fotogenie. En ten tweede ont
neemt hij omgekeerd foto’s van een beslis
send moment hun dwingende kracht, door 
aan te tonen dat de beslissing in die ene 
situatie twéémaal viel, naast of over elkaar. 
Zo fataal is de wereld ook weer niet en zo 
centraal is de plaats van de fotograaf daar 
eigenlijk evenmin in. Op de vraag hoé zijn 
ideale foto eruitziet, antwoordde Kaap: 
“Vriendelijk”.
De enige eis die Kaap aan.de combinatie van 
een of meer foto’s stelt, is dat ze klopt. De 
links moeten kloppen. Het maakt niet uit 
hoe de verbinding in de praktijk tot stand 
komt - via een anekdote, een verzonnen 
verhaaltje, een opvallende overeenkomst 
tussen een aantal rondingen, enfin, iets con
creets in of achter het beeld - maar er moet 
iets zijn wat de schakeling voortbrengt, recht
vaardigt, stuwt. Is de link eenmaal gelegd, 
dan moet hij van zichzelf zo goed zijn, datje 
de routes waarlangs hij tot stand is gebracht, 
kunt vergeten. Je ziet dat het klopt, al zie je 
niet wat. Ik zal een vroeg voorbeeld geven: 
“The Artist at the Age of 7” (1985). We zien 
rode, zwarte, blauwe en groene verticale 
lijnen, die afkomstig zijn uit een computer
beeld dat Kaap een jaar eerder had gemaakt 
en waarop een paar letters hadden gestaan. 
Haaks op die verticale lijnen zien we, in een 
rond grijspaarsig fotootje, de horizontale 
lijnen van de traptreden waarop de kunste

naar op zevenjarige leeftijd met een harnas 
aan is gefotografeerd. Op de diagonaal naar 
rechts ligt de lijn van het zwaardje dat de 
jeugdige kunstenaar opheft, en diagonaal 
naar links de lijn van zijn schaduw. Het 
geheel is kleurig, glimt prachtig, mooi werk. 
Wat klopt hier nu aan? Ik denk dit. Onze 
jonge held staat als een Don Quichot klaar 
om tegen de windmolens van al die horizon
tale en verticale lijnen ten strijde te trekken. 
Wat verdedigt hij? Vermoedelijk dat hijzelf 
geen lijn is, maar een langwerpige ronding, 
mens geheten, Kaapmens om precies te 
zijn. De kunstenaar trekt ten strijde tegen de 
rechtlijnige technieken van computer en 
architectuur met het doel de curves te be
schermen tegen de rechten. Het dubbel
beeld gaat echter verder dan deze intentie
verklaring. Wat zo hoopgevend is aan het 
geheel, is dat de ronde foto met de jonge 
kunstenaar verschijnt op een plek in het 
beeld waar de verticale computerlijnen niet 
tot aan de bovenrand doorlopen, maar al op 
tweederde stoppen. Die lijnen heeft de zeven- 
jarige Quichot al weten te stuiten, zijn strijd 
is niet tevergeefs. De eerste overwinning is 
behaald. We zien hier een eerste beslissend 

.moment in het leven van de kunstenaar: de 
fotograaf verschijnt in het centrum van zijn 
wereld, en hij wint.
Is het oeuvre van Gerald van der Kaap dan 
te lezen als de strijd van de cirkel tegen de 
lijn, een strijd die keer op keer-gewonnen 
wordt, zij het op Don Quichotse wijze? Zo’ n 
stelling is gemakkelijk te bewijzen. Zie de 
driehoek van de Mount Fuji, die in “Total 
Hoverty” verschijnt in een veld van cirkels. 
Zie de curves van het meisje, zwevend in het 
rechthoekige Stedelijk. Zie de golf die in 
dezelfde reeks door nog zo’n zaal rolt. Ei
genlijk bewijs je zo niet meer dan datje met 
deze interpretatie een samenhangend oeuvre 
kunt puren uit de enorme hoeveelheid beel
den die Kaap tot nog toe heeft geprodu
ceerd. Je zou op basis van hetzelfde archief 
ook een heel ander oeuvre kunnen maken, 
dat nauwelijks hoeft te overlappen met het 

. eerste oeuvre van de lijnen en de rondingen.
En beide fotografische oeuvres zouden even 
authentiek Gerald van der Kaap zijn, als alle 
andere oeuvres die je nog meer kunt samen
stellen met wat tijd en doorzettingsvermo
gen. Een oeuvre is ook maar een probeersel. 
Een oeuvre is een compilatie die samen- 

• hang vertoont doordat er aan het materiaal 
een bepaalde regel is opgelegd, of doordat 
het materiaal aan zo’ n regel blijkt te gehoor
zamen. Fotogenie of beslissend moment, 
tussen die polen blijft Kaap zijn wereld
beeld opspannen. Het oeuvre is een van de 
vele visuele media waarin een beeldend 
kunstenaar werkt. In een oeuvre zijn de 
afzonderlijke beelden ondergeschikt aan de 
verbindingen die er tussen de beelden tot 
stand komen. Dat kan door de inspanningen 
van de kunstenaar en de zijnen, het kan ook 
door de inzet van de kijkers, de lezers, de 
fans en de critici. Maar het mooist is als de 
beelden zelf zin hebben om zich met elkaar 
te verbinden op een wij ze die klopt. Dan ziet 
de kunstenaar dat zijn werkniet voor niets is 
geweest. En Kaap zag dat het goed was.

Arjen Mulder
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Adam in ballingschap
Over (<Het leven zelf, deel I, deel II, deel III. Een voorlopige samenvatting” van Patrick Van Caeckenbergh

O jeugdigh paer, verziet u ras : 
De paradijsslang schuilt in ‘t gras. 
Joost Van Vondel

Aen de kunstbeminnende heeren vaders

De meest primitieve vorm van kunst- 
waardering is die waarbij men iets goed of 
slecht vindt. “Hoe vond je het? Hoe vind je 
het werk van kunstenaar x ?” Het antwoord 
beperkt zich dan noodzakelijkerwijze tot 
reacties als “Schitterend, goed, zus en zo, 
niet te doen, slecht, onzin, wat voor rommel 
is dat!” Kunst wordt zo - alsof het een vorm 
van gymnastiek of ijsdansen was - van pun
ten op tien of op twintig voorzien. Hoe 
primair ook, toch is dit nog steeds de meest 
verspreide en beoefende vorm van kunst-. 
appreciatie en het is zelfs hoogst gevaarlijk 
om er in een tekst geen rekening mee te 
houden. Anders krijg je achteraf steevast de 
vraag: “En vond je dat nu werkelijk goed?” 
In feite mag het er voor een criticus weinig 
of niet toe doen of iets goed of slecht is. Een 
kunstcriticus is geen amateur, verzamelaar, 
connaisseur of galerist, en zeker geen kunst- 
commissaris, marchand of p.r.-jongen: het 
soort mensen dat (vaak) alleen in termen 
van goed of slecht kunnen denken, met in 
het beste geval wat gradaties daartussen. 
Wat de criticus interesseert, is wat het kunst
werk te vertellen heeft. ‘Slecht’ werk (om 
de voorbeelden op het veilige terrein van de 
film te kiezen: “Ed Wood” of Verhoevens 
“Showgirls”) kan best even interessant, of 
interessanter zijn dan onvervalste meester
werken.
‘Goed’ of ‘slecht’ zijn woorden die (om er - 
een Lacaniaanse term tegenaan te smijten) 
op een imaginair niveau spelen, op het vlak 
van affectieve processen. Wat de kinder- 
psychoanalytica Melanie Klein het “bon” 
en “mauvais objet” noemde (waarbij het 
“bon objet” bij uitstek de moederborst is). 
Natuurlijk is dat imaginaire, affectieve ni
veau onvermijdelijk (en gelukkig maar) van 
belang voor de wij ze waarop wij tegen kunst 
aankijken. Maar een tekst schrijven over 
kunst speelt zich op het symbolische, ver
standelijke vlak af, en niet op dat van het 
imaginaire. Kunstkritiek gaat dan ook, ho
pelijk, verder dan het goed of slecht vinden 
of punten of sterretjes uitdelen. Ook al leest 
de lezer het misschien alleen met de primi
tieve bedoeling om te weten of het nu goed 
of slecht was, waard te bekijken of niet, een 
kritische tekst kan/moet toch wel wat an
ders zijn dan (alleen maar) nostalgie naar 
het ‘bon objet’ van de moederborst.
Dit maar om te verklaren waarom u deze 
tekst leest over een tentoonstelling waar
door ik, althans voor de helft, ontgoocheld 
was. Zodat ik aanvankelijk - de eigen prin
cipes ontrouw - van plan was er niet over te 
schrijven. Tot er, mee door die andere helft 
van de tentoonstelling van Patrick Van 
Caeckenbergh, andere gedachten opkwa
men. Waarom sloeg “Het leven zelf, deel I, 
deel II, deelIII” voor de helft tegen? Waarom 
leek het (gedeeltelijk) ‘un mauvais objet’, 
terwijl ik het eerste deel van wat in feite 
dezelfde tentoonstelling is, namelijk “Het 
leven zelf, deel I” (Kunsthalle Lophem, 
1993), mooi had gevonden?
Had het te maken met de plek, die grieze
lige, naar een schoolgebouw ruikende ruimte 
van het Provinciaal Museum van Hasselt? 
Waarvan Patrick Van Caeckenbergh dan 
nog extra de 'unheimliche' sfeer in de verf 
zette door de zaal op het gelijkvloers, op een 
muizeholletje na, compleet leeg te laten in al 
haar jaren '50-lelijkheid. Of was het de 
opstelling? Die was alleszins grondig ver
schillend van Loppem waar de objecten uit 
Van Caeckenberghs privé-mythologie sa
mengebracht waren, bijna als een soort cir
cus of draaimolen, onder een witte linnen 
tent die over-het geheel een haast goddelijk 
licht deed schijnen. Hier in Hasselt waren de 
dingen uit hun verband, uit hun onderlinge 
samenhang gehaald en op conventionele 
manier in conventionele zalen tentoonge
steld. En je werd als bezoeker gedwongen er 
heel anders naar te kijken. Het overzicht, het 
totaalbeeld van de Loppemse tent was weg. 
Je werd met je neüs op het gebricoleer van 
de kunstenaar geduwd. En plots kon het 
grootste deel van dit werk - op een zeer 
belangrijke uitzondering na waarover straks 
meer - mij niet meer overtuigen.
Er is nochtans heel wat goeds te zeggen over 
het werk van Patrick Van Caeckenbergh. En 

anderen (Dirk Snauwaert, Marie-Ange 
Brayer, Clem Neutjes, Lieven De Cauter 
om er enkelen te noemen) hebben dat voor
treffelijk gedaan. Het spel met het catalogi
seren, met archeologie en genealogie, met 
het geheugen, met het cultiveren van de 
huisdier-mythologie, met het in kaart bren
gen van de eigen wereld, die tegelijk uiterst 
persoonlijk en universeel is, maken Van 
Caeckenbergh ongetwijfeld tot één van de 
belangrijkste 'post-moderne' kunstenaars 
van zijn generatie. Ik zou er als positieve 
kwaliteiten, die soms vergeten wordèn, nog 
aan toe kunnen voegen: het cultiveren van 
enige boertigheid (stront is een terugke
rende fascinatie), Oostvlaams provincia
lisme (een beetje pseudo want Van 
Caeckenbergh heeft heel wat buitenlandse 
tentoonstellingen op zijn actief) en een ge
zonde afkeer voor dat verstilde, pSeudo- 
diepzinnige van het hedendaagse kunst- 
wereldje. Een tentoonstelling van Van 
Caeckenbergh' is rommelig, dilettantisch, 
wat plat, geestig, en gelukkig niet politiek 
correct. In de Kunsthalle Lophem zorgde 
dat voor een feest voor oog en brein. Maar 
waarom hier niet? Zeker, ook in Hasselt 
bleven een paar individuele werken over
eind, vooral de Chinees aandoende kaarten 
zoals “La Voie Lactée” of “De Zodiac”. 
Maar de rest deed eerder aan als snuisterij of 
chinoiserie, het leek wel op de inventaris 
van de Sun Wah-supermarkt die na een 
brand verhuisd is naar het dichtstbijzijnde 
schoolgebouw. Waarom drie jaar later die 
verveling terwijl een aantal van de getoonde 
dingen gewoon dezelfde waren als in

- Loppem? Was het letterlijk en figuurlijk 
déjà vu? Het besef dat al die postmoderne 
trucjes tot clichés geworden zijn? De twijfel 
of hier niet de parafernalia van een soort 
postmodern fundamentalisme getoond wer
den? Of de trieste constatering dat het culti
veren van onzekerheid een postmodern 
dogma is geworden?
Maar dan kwam plots het idee dat het zo 
moest zijn. Dat de kunstenaar het instinctief 
zelfs zo moest bedoeld hebben. Want er was 
in Hasselt namelijk één grote uitzondering 
op de postmoderne clichés die Van 
Caeckenbergh in de loop der jaren heeft 
vormgegeven en opgestapeld, en dat was 
(niet toevallig) het nieuwe werk dat hij voor 
de tentoonstelling heeft gemaakt: “Eens en 
voor altijd” heet het Het is uiterst simpel, 
en uitermate esthetisch. Uit een geweldige 
verzameling pomoblaadjes heeft de kunste
naar stukjes huid geknipt en opgeplakt op 
karton. Maar zo dat alleen de huid zichtbaar 
is, geen enkele individuele trek of geslachts
kenmerk kan je erop zien. Op dunne houten 
latjes worden in de grote zaal rij boven rij 
kleine en wat grotere stukjes (foto van) huid 
getoond. Deze keer niet aangebracht op één 
of andere lantaarn, of verwerkt in een ob
ject, zoals Van Caeckenbergh eerder ge
daan heeft. Nee, simpel, in eindeloze rijen, 
duizenden stukjes karton in één grote zaal. 
Subliem.
En precies om het sublieme van die “Eens 
en voor altijd”-zaal te doen uitkomen, moét 
de rest van de tentoonstelling wel tegenval
len, oppervlakkig, stofferig geknutsel zijn, 
amateuristisch. Het moet een veelheid in 
verscheidenheid zijn die in sterk contrast 
staat met de utopie van eenheid uit de grote 
zaal vol huidjes. Meteen wordt ook duide
lijk wat het verband én contrast is tussen 
“Het leven zelf, deel I” in de Kunsthalle 
Lophem en “Het leven zelf, deell, deel II en 
deel III” in het Provinciaal Museum van 
Hasselt. De grote zaal vol huidjes is het 
equivalent van de tent in de Kunsthalle. De 
utopie (vreemd voor een zogenaamde 
postmodernist!) die het o zo diverse werk 
van Van Caeckenbergh samenvat, samen
balt. Het moment waar het particuliere over
stegen wordt, waar hét persoonlijke (de 

- mythologie van V an Caeckenbergh als huis
dier) algemeen wordt, op iedereen toepas
baar. In de Kunsthalle Lophem gebeurde 
dat door àlle snuisterijen samen te vatten 
onder de tent, in één groot statement. In 
Hasselt is er iets gebeurd (zo dadelijk pro
beer ik duidelijk te maken wat) waardoor de 
grote greep ontbreekt, het werk in twee 
stukken uiteenvalt. Het ene deel toont zijn 
wanhopige, maar onvermijdelijk mislukte 
pogingen tot synthese: lijstjes, kaarten, vak
jes, hokjes, catalogi, torens, bizarre toestel
len, gebricoleer. Maar tegelijk slaagt het 
andere (en nieuwe) deel, de huidjescollectie.

Patrick Van Caeckenbergh

Het bed, 1993

er wel in, met het grootste gemak zelfs, om 
met fragmenten terug de utopie van een 
geheel op te bouwen, het particuliere tot het 
algemene te verheffen, te universaliseren, 
iets subliems te bouwen uit iets verschrik
kelijk banaals: knipsels uit pomoblaadjes.

Het huisdier als theoloog

Waar komt die tweespalt vandaan? Waarom 
in Hasselt een dubbelzinnige tentoonstel
ling, ‘bon et mauvais objet’ tegelijkertijd, 
terwijl in Loppem het disparate onder één 
tent, in één greep in een eenheid in verschei
denheid werd samengevat? Waarom lukt 
Van Caeckenbergh in de Kunsthalle Lophem 
in één keer, en in het Provinciaal Museum 
van Hasselt ‘slechts’ in twee keren, in “zijn 
ultieme poging het totale universum in één 
beeld te vatten, als micro-cosmische situa
tie” (zoals hij zelf schrijft in “Abraca
dabra”). Ik geloof dat de reden hiervoor 
theologisch is.
Nu is theologie niet vreemd aan het werk 
van Patrick Van Caeckenbergh. Boven
staande uitspraak is al impliciet theologisch, 
zelfs neoplatonisch, en herinnert natuurlijk 
aan de hermetische traditie uit de renais
sance en barok. “Sanctum”, een werk uit 

; 1990, toont een chaotische levensboom (of 
-boompjes) met daarop en daarrond allerlei 
dieren die de namen van heiligen hebben 
gekregen. De schepping krijgt nieuwe 
vervangnamen. Darwins evolutie wordt 
gehertheologiseerd. Van Caeckenbergh is 
ook sterk geïnteresseerd in situaties waar 
het woord nog enige gelijkenis heeft (of lijkt 
te hebben) met de realiteit. Zo zijn eigen 
naam die hij transformeert tot het werk 
“Den Kakenberg” (1985-1992). “Abraca
dabra” is een “recueil artistique de 
photographies documentaires inédites ” (uit
gegeven in Gent, 1992) maar betekent tege
lijk ook (in de woorden van Clem Neutjes): 
“ ‘toverspreuk’, een stukje taal waarmee men 
de wonderste dingen tot stand kan brengen, 
bijvoorbeeld de harmonieuze orde van alle 
dingen (...)”. Opnieuw de neoplatonische 
erfenis. Maar de ultieme sleutel voor het 
theologische mysterie achter het werk van 
Van Caeckenbergh is natuurlijk de titel van 
de tentoonstelling in Loppem die voluit 
luidde: “Ik sprak met viervoeters, vogels en 
vissen. Het leven zelf, deel I. ”
Een kleine quizvraag voor de amateur-theo- 
logen onder u. Wie kon er met viervoeters, 
vogels en vissen spreken? Waar kwam de 
taal nog overeen met de realiteit? Waar 
bestond er een harmonieuze orde der din
gen? Waar ook was het hele universum, 
inclusief alle schepselen, in een micro
cosmos samengebald? Laat de Vorst des 
Afgronds, Lucifer, u zelf het antwoord ge
ven:

“Waer ben ik hier? men hoort den schellen 
nachtegael,
Den voorbo van de zonne en heldren 
morgenstrael.
‘k Hoor levenwecker [de lentewind] met 
een morgenkoelte opkomen,
En lieflijk klateren door klatergout en 

boomen.
Men hoort vier sprongen uit een bron en 
waterval
Van eenen heuvel zich uitspreien overal. 
Dit tuight ons klaer genoegh wat bodem wij 
betreden.
Hier vloeit d’ Eufraet. hier bloeit de hof in ‘t 
Oostersch Eden,
Het rijck van Adam en zijne gade aen hem 
getrout."
(Joost Van Vondel, “Adam in Balling
schap”, I,15-23) ni..
Juist, in het aards paradijs zoals Vondel het 
hier beschreef. En dat is in feite ook wat er 
uitgebeeld wordt door die tent in de 
Kunsthalle Lophem die alle disparate kunst
voorwerpen zo probleemloos weet samen te 
vatten: Adam Van Caeckenbergh sprak in 
dit aards paradijsje met viervoeters, vogels 
en vissen. En (maar op een nostalgische 
vooruitkijkende manier, als een onreali
seerbare utopie uit het verleden) hetzelfde 
realiseert hij in de “Eens en voor altijd”- 
zaal in Hasselt. Ook dat is een soort aards 
paradijs waar de mens probleemloos naakt 
kan zijn, waar een utopie van harmonie 
heerst. Maar de verwachtingen zijn nu min
der hoog gespannen: het lijkt een plaats 
gesitueerd in een ver verleden of verre toe
komst (dus zeker niet nu). “Ik sprak met de 
mensen” zou men het misschien kunnen 
noemen, naar analogie met de Loppemse 
ondertitel. Waar in West-Vlaanderen nog 
alles mogelijk leek, blijkt het in Limburg 
allemaal veel moeilijker. Wij weten nu be
ter. Wij hebben geen illusies meer (die heeft 
Van Caeckenbergh achtergelaten in de 
linkerzalen). Want de zondeval ligt achter 
ons.

Aller treurspeelen treurspel

Er is waarschijnlijk geen treurspel dat deze 
problematiek beter samenvat dan Vondels 
aller treurspeelen treurspel, of prima 
malorum causa (de oorsprong van het eer
ste, en in feite alle kwaad: de erfzonde): 
“Adam in Ballingschap ” dat in 1664 bij “de 
weduwe van Abraham de Wees op den 
middeldam” verscheen. Vondels stuk heeft 
de secularisering als thema: “den staet van 
de eersten mensche voor en na den val”. 
Vondels treurspel is precies het verhaal van 
de zondeval, van de erfzonde die ons 
(metaforisch) nog steeds achtervolgt, van 
het verlies van onschuld, het verlies van 
eenheid, het ontstaan van het disparate, het 
onsamen vatbare, de teloorgang van de har
monie, het verloren gaan van de eenheid 
tussen taal en realiteit, van de mogelijkheid 
om met de dieren te praten. Vondel vatte in 
zijn ‘Inhoudt’ zijn stuk als volgt samen: 
“Godt stelde Adam en Eva in den paradijze, 
huwde ze te zamen, en geboodt ze by straffe 
des doots niet te eeten van den boom der 
kennisse van goet en quaet: maer de hof
slang, listiger dan alle dieren, en van den 
satan bezeten, bekoorde eerst Eva de ver- 
bode vrucht te smaecken, en door Eva haeren 
man. Toen zagen ze eerst uit hunne oogen, 
en kennende hunne naecktheit (want zy
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stonden beide van het kleet der onnozelheid 
en Erfrechtvaerdigheit berooft,) vlochten 
vijgebladers om zich te bedecken. Ondertus- 
schen verscheen het streng gerecht des 
Allerhooghsten, en bestrafte ze die, zich te 
vergeefs, en uit den paradijze in balling
schap gedreven werden. Het treurtoneel is 
in den paradijze. Het treurspel begint voor 
den morgenstont, en eindight met den 
avontstont."
‘s Ochtends, in Loppem, toonde Van 
Caeckenbergh de paradijselijke eenheid van 
zijn disparate wereld, ‘s avonds in Hasselt 
beseft hij de onmogelijkheid ervan. En heel 
dapper scheidt hij het kaf van het koren, het 
gebricoleer uit het verleden van het nieuwe 
utopische project. Het dualisme tussen de 
twee - de linker- en rechterzalen van het 
museum - is het gevolg van de erfzonde, het 
eten van de boom van goed en kwaad (of die 
van het ‘bon’ et ‘mauvais objet’). Tegen
over alle vergeefse pogingen om de wereld 
terug tot eenheid te brengen - zijn torens, 
schuiven, catalogi, sterrenkaarten en grafie
ken - schuift hij de naaktheid van de mense
lijke huid (nota bene uit pornografische 
blaadjes geknipt, modem equivalent van 
Vondels vijgebladeren) als een utopie naar 
voren.

De toren

Over zijn “Raketproject” uit 1986-87 schrijft 
Van Caeckenbergh : “Het toestel is opge
bouwd uit 24 bakjes (onze tijdsindeling) 
waarop alle mogelijke formele systemen 
‘die we kennen om de wereld te begrijpen’ 
zijn aangebracht (geschetst op kalkpapier)" 
( “Abracadabra ”). Naast deze 24 gebruiks
aanwijzingen voor onze wereld (waarvan 
geen van alle de goede is) staan er ook 
spiraalvormig 24 objecten op platformpjes 
van de raket: een televisie, een kookfornuis, 
een fles Mr.Proper, een weerhuisje, een 
andere identieke raket.. Eén van de gevol
gen van de zondeval, het uit het aards para
dijs getrapt worden, is het arbitrair worden 
van de taal die haar relatie met de realiteit 
verliest. Ze verdubbelt zich, er ontstaan 
verschillende talen, verschillende formele 
systemen en noteringen die de realiteit trach
ten te vatten. Die andere bijbelse episode, de 
toren van Babel, is eigenlijk slechts de talige 
remake van de zondeval. En natuurlijk is 
Van Caeckenberghs raket niet alleen een 
raket, maar ook een toren van Babel. Een 
uitdrukking van de talige zondeval. Dat zijn 
in essentie trouwens al die torenachtige 
bouwsels van de kunstenaar: zijn “Kak
stoel” (met plexiglazen bakjes), zijn “Ta
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Patrick Van Caeckenbergh

Zaalzicht Provinciaal Museum Hasselt, 1996

fel” (een toren beplakt met huidjes en met 
een schuif waarin hersenen en ingewanden 
liggen), zijn “Kacheltje” (een kookstel met 
steeds kleiner wordende pannetjes met men
selijke figuren in), zijn “Kaartenhuisje”, 
zijn “Geurpenseel" (met vlinders, proef- 
buisjes en menselijke figuurtjes), zelfs zijn 
“Chapeau het zijn allemaal variaties op 
de toren van Babel. De taalverwarring is 
ook in ander werk - de kaarten, de cata
logi,... - een terugkerend thema. Van 
Caeckenbergh brengt de taalverwarring in 
beeld vanuit zijn impliciete nostalgie naar 
het aards paradijs: meer nog dan huisdier is 
hij de man die ooit met viervoeters, vogels 
en vissen heeft kunnen praten. Hij is Adam, 
maar helaas in ballingschap.
Het kan bizar lijken, laat 20ste-eeuwse kunst
werken met de bijbel of Joost Van Vondel te 
benaderen. Maar het is het niet. Van 
Caeckenberghs thematiek leunt dicht aan 
bij die moderne, maar de oh zo postmodern 
gewaardeerde denker die Walter Benjamin 
is. In wat volgt, vat ik enkele ideeën samen 
uit Lieven De Cauters ongepubliceerd proef
schrift “De Dwerg in de Schaakautomaat - 
de verborgen leer van Walter Benjamin” 
(Leuven, 1996). De Cauter schrijft onder 
meer dat voor Benjamin (maar ook voor 
Van Caeckenbergh) de mensentaal door het 
verloren gaan van de originele harmonie 
tussen woorden en dingen gedoemd is tot 
een eeuwig benaderende omschrijving van 
de werkelijkheid. Vóór de Babelse spraak
verwarring droegen de dieren opgetogen de 
namen die de mens hen gaf. Sindsdien ech
ter lijdt de natuur onder haar sprakeloosheid 
en onder de overbenoeming van de veelheid 
der talen. Het failliet van onze taal betreft 
dus niet haar armoede. Het is haar rijkdom 
die haar verhindert om nog met de realiteit 
overeen te komen. “Alleen in de kunst is er 
nog een echo van een contact met de taal der 
dingen, omdat (...) de visuele taal van de 
kunsten evenals de taal der dingen berust op 
de ‘stomme magie der natuur’, op ‘de magi
sche mededeling van de materie’; (...), op 
gelijkenis, mimesis.”

Allegorese

De verdienste van Van Caeckenbergh is, 
dunkt mij, dat hij niet is blijven steken in de 
postmoderne clichés. Hij gebruikt ze nog 
(en misschien zelfs te veel), maar dan als 
tegenpool om de utopische component in 
zijn werk beter te doen uitkomen. Niet dat 
hij een modernist geworden is. Zijn werk
wijze doet me eerder denken aan wat Jean 
Baudrillard, in een zeldzaam oprechte bui,
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een jaar of vijf geleden in een interview met 
de Duitse televisie toegaf. Baudrillard stelde 
dat de eigen simulacra en simulaties zo 
stilaan zijn strot uitkwamen. Hij vond dat 
iedereen ondertussen al wel weet dat wij in 
een schijnwereld ronddobberen. Als alter
natief stelde hij toen het begrip ‘illusie’ 
voor, het construeren van een schijn-die- 
weet-dat-het-maar-schijn-is. Voor zover ik 
weet, heeft hij dat idee sindsdien niet in een 
boek durven verwerken. Het is nochtans een 
bijzonder interessante gedachte. Misschien 
moeten wij wat meer constructivisten in 
plaats van deconstructivisten worden. Want 
er is (wat postmoderne fundamentalisten 
ook mogen beweren) tenslotte niets mis met 
het construeren van utopieën. Er is alleen 
iets mis met het onwankelbare geloven in, 
en nog meer het obsessief, gewelddadig 
willen realiseren van die utopieën.
Misschien zijn utopieën, zoals in het geval 
van Van Caeckenbergh de tent van Loppem 
of de huidjes van Hasselt, zelfs absoluut 
noodzakelijk om de dingen in leven te hou
den. Zonder dat worden het dode, lege alle
gorieën - zo leeg, pretentieus en opgeblazen 
als bijvoorbeeld de laatste films van Peter 
Greenaway. “De werken zijn slechts resten, 
kadavers. Deze stoffelijke overschotten toch 
op zichzelf te kunnen laten bestaan is de 
puurste, en macaberste vorm van creativi
teit” (Patrick Van Caeckenbergh, in: 
“Abracadabra”). Dat is de perfecte be
schrijving, door de kunstenaar zelf, van de 
linkerzalen in het Provinciaal Museum in 
Hasselt: zijn werken zijn er resten, kada
vers, stoffelijke en stoffige overschotten. 
Alleen ontbreekt er zelfs de creativiteit. Die 
zit in de andere zaal.
Ook voor Walter Benjamin was de allegorie 
morbide en mortificerend. Ze staat, stelt 
Lieven De Cauter, in het teken van de verstar
ring. In de allegorie verschijnt de natuur als 
iets doods en vergankelijks. De allegorie - 
denk aan de vanitas-symbolen - maakt de 
vergankelijkheid tot thema, representeert 
de zondeval van de mens. In zijn meest 
doorgedreven vorm is de allegorie een kerk
hof. De tastbare dingen verworden er tot 
rekwisieten, hiërogliefen, schrifttekens. De 
Cauter schrijft: “Het schrift is steeds een 
conventie, en staat zo meteen (...) aan de 
kant van de zondeval maar ook de 
secularisering. De Barok is voor Benjamin 
het aanbreken van een afgrondelijke treur
nis die het begin van de moderniteit mar
keert: een van God verlaten wereld die op 
zich geen betekenis heeft en waar het sub
ject staat voor de sisyfusarbeid van de 
betekenisgeving. In een profane wereld kan 

alles alles betekenen, de dingen hebben 
geen door God gegeven ontologische waar
heid in zich, de betekenisgeving gaat uit van 
de willekeur van het subject.” De allegorie, 
concludeert De Cauter, hangt dus niet alleen 
samen met de desintegratie van het oude 
religieuze wereldbeeld, maar ook met de 
opkomst van de moderne subjectiviteit.

Het leven als treurspel

“Eva:
Waer toe vervalt ge? wilt ge u zelven ‘t 
leven korten,
En my, een droeve weeu, verlaeten? ben ick 
niet
Uw eigen vleesch en been?
Adam:
ja ‘t vleesch dat my verriet. 
Verleide, o valsche tong, met slangegift 
bestreecken!"
(Joost Van Vondel, “Adam in Balling
schap”, V, 1567-1570)

Benjamin construeert dus nog een derde 
soort van zondeval: na het aards paradijs en 
de toren van Babel is er de secularisering 
van de moderniteit die bij het barokke treur
spel aanvangt. “In het [barokke] treurspel 
ziet Benjamin een secularisering aan het 
werk. (...) De opvatting die het barokke 
treurspel voedt, is dat de geschiedenis zelf 
een treurspel is,” merkt De Cauter op. De 
mens wordt er zelf oorzaak van zijn onder
gang. Hij verzinkt in machteloze twijfel en 
melancholie. De wereld verliest zijn zin
volheid. De poging tot betekenisgeving die 
de allegorie is, slaat in haar tegendeel om, 
versterkt de ontwaarding van de dingen, en 
is dus medeplichtig aan de devaluatie van de 
wereld der dingen.
Zonder het stuk te vernoemen - hij heeft het 
over Duitse treurspelen - geeft Benjamin zo 
een perfecte beschrijving van Vondels 
“Adam in Ballingschap ”, maar tegelijk ook 
van de linkerzalen in het Hasseltse Provin- 
ciale Museum waar de post-barokke kun
stenaar Van Caeckenbergh zijn levenloos 
geworden allegorieën heeft opgestapeld als 
symbool voor de ontwaarding der dingen na 
de zondeval van de moderniteit. In de rechter- 
zaal daarentegen, waar Van Caeckenbergh 
in principe veel macaberder is (hij werkt 
met huiden, zij het alleen foto’s), wordt het 
restniveau, het morbide en mortificerende 
van de allegorie, waar Benjamin het over 
had, ver overstegen. Maar die had ook dat 
voorzien: “In wat Benjamin noemt het theo
logische of mystieke symbool wordt het 
schone op het goddelijke betrokken, het 
zinnelijke verwij st naar het bovenzinnelijke. 
Het symbool verwijst naar de immanentie 
van het zedelijke in de schone wereld” (Lie
ven De Cauter).

Een mooi én interessant werk van Patrick 
Van Caeckenbergh hing in Hasselt halver
wege tussen het postmoderne kerkhof links 
en het huidse paradijs rechts: in het vage
vuur van de traphal namelijk. Dit “Ontwerp 
voor de heilige kevers” is de uitdrukking 
van de ‘condition humaine’ volgens Van 
Caeckenbergh. Een mestkever duwt een 
balletje mest met de achterpoten achter zich 
uit naar zijn nest. Maar hij ziet niet dat 
achter het balletje een andere kever verbor
gen zit die hetzelfde doet, maar wel in de 
andere richting. Boven op het heen en weer 
geduwde mestballetje zit een naakte Adam: 
een peinzend Van Caeckenbergh-figuurtje. 
“Zo kan dit spelletje uren duren vooraleer 
de kever er zich van bewust wordt dat hij al 
die tijd ter plaatse ronddraait” (Patrick Van 
Caeckenbergh, in: “Abracadabra”).

Mare Holthof

“Het leven zelf, deel I, deel II, deel III. Een 
voorlopige samenvatting”, de tentoonstel
ling van Patrick Van Caeckenbergh vond 
van 12 februari tot 31 maart plaats in het 
Provinciaal Museum, Zuivelmarkt 33, 
3500 Hasselt, 011/21.02.66.
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TN5/ N h

‘27/4-9/6/96

ALEC 
DE BUSSCHE

UNDER CONSTRUCTION!
PALAIS DESBEAUX-ARTS 

CHARLEROI

INFOS 
071/301597 
071/314420

communicanon

ANNE TERESA DE KEERSMAEKER

[CROOOCBE
JEAN-LUC DUCOURT

EXPOSITION OUVERTE TOUS LES 
Jours, sauf le lundi, de i3Hoo 
À 20H30, DU 27 AVRIL AU 5 MAI 
ETDE10H00À 18HOODU7MA1 
AU9 JUIN 1996.
AVEC L’AIDE DU MINISTÈRE DE LA CULTURE DE 
LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE DE BELGIQUE

Tu)e4n
BBTPGSGOD@@ - 8000

Bred+Seusche

Muziek
W.A. MOZART

ANIMA ETERNA - JOS VAN IMMERSEEL 
HENRIETTE BONDE HANSEN - URSULA HESSE - ISOLDE SIEBERT

Secured]

8 
b

B. DE CHERUSSE
6

DE MUNT / LA MONNAIE
18, 19, 21, 22,. 23 \05\1996 20:00

Plaatsbespreking
De Muni / La Monnaie : 02/229.12.11

A
LA MONNAIE 

■A 

DE MUNT

I , • .. tPépinières europeenes pour jeunes artistes
ARTISTS’ BOOKS JOHAN DEUMENS 

kunstenaarsboeken

Anna Best 
Tim Brennan 
Un Delpierre 
Michael Durand 
Simon Fleury 
Ekatarina Golitsyna 
Paul Green 
ironique Guillien 
Anja Knecht 
Yuon Lambert

, Julien Lee 
Anne Levebvre 
Owen Logan 
Nicholas Lowe 
Tomasz Michalowski 
Constantino Mihaila 
Adriano, Miranda 
Jutta Nitschke 
Ceorgina Ravenscroft 
Helen Robertson 
Emmanuelle Schmitt 
Honan Schwinge 

Jana Sebestova^ 
Thomas Seelig ■ 
Helen Sheehan 
Fiona Tan 
Susanne Vorstman 
Un Wiblin

\

VJIbS KABAKOB/ILYA KABAKOV

La Machine à Eau 
Boulevard Dolez50 
B - 7000 Mons

31 May to
18 August 1996
Tues to Sun 
12h to i8h

My Mother’s Album

facsimile-albums van de “10 Characters”-serie 
uitgegeven door de kunstenaar:

Sitting-in-the-Closet Primakov
The Flying Komarov

The Agonizing Surikov
The Decorator Malygin

door Kabakov gepubliceerde catalogi 
en publicaties over het werk van de kunstenaar

sh a k en not stirred
Jeune art photographique d’Europe | Young Photographic Art from Europe 

Exhibition curator: Thomas Seelig' 1

Artists’ Books Johan Denmens/Postbus 599, NL-6400 AN Heerlen 
telefoon en fax: 31-045-531.5616.
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KUNST 
een feuilleton in afleveringen 

Aflevering 3: dada, pipi & kaka

De dialogen waren anders. De figuren zijn gefantaseerd. 
Hun lotgevallen niet.
Adriaan Venenui in: “Het dagboek.”

Wat voorafging

Het telefoongesprek van inspecteur Hamer met de Grote Chef 
die zich in Taiwan bevindt, levert niets meer op dan de 
bevestiging dat Henry Morton vermoord en het lijk verdwenen 
is. Ook andere verhoren helpen de rechercheur geen moer 
verder. Gelukkig kan Nagel rapporteren dat de bloedsporen, 
gevonden op de plaats van de misdaad, van twee verschillende 
personen afkomstig zijn. Hélène Hübschmidsk van haar kant 
bevestigt dat de in de tuin van het SumMum gevonden schoen 
aan het slachtoffer heeft toebehoord. Daarnaast vernamen we 
ook dat Pim Laurijsse wanhopig op zoek is naar één van zijn 
kunstenaars, dat Fritz en Hanny nog altijd gelukkig getrouwd 
zijn, en dat Jean Prefab grootse plannen koestert...

1. De sprong

Een C130 cirkelde boven de Stuyfhoek, de meest verpauperde 
wijk van de Scheldestad. Jean Prefab stond, geheel in para- 
outfit, in het springgat van het vliegtuig. Een zegen voor de 
goede afloop en een duwtje in de rug, dat was alles wat hem 
scheidde van De Sprong, het ultieme herstel van de verbroken 
band tussen De Kunstenaar en Het Volk. Als alles goed ging, 
zou Prefab landen in het moestuintje van de ouderlijke wo
ning, in de Lange Beeldekensstraat. De plek waar hij als kind 
zijn eerste proeven deed met mestkevers en strontvliegen. De 
kunstenaar voelde zich verhevener dan ooit. Ter Aarde Neder
dalen, dit had niemand hem ooit voorgedaan! Tenzij dan Jezus 
Christus, natuurlijk. Of was die nu juist opgestegen? Prefab 
wist het niet meer precies.
De deur van de cockpit ging open, een wezen met een veel te 
grote helm en stofbril stak zijn hoofd door de deuropening. 
Peter Bastiaens was meegekomen voor de officiële inzege
ning, één van de weinige gelegenheden waarbij hij zich als 
politicus echt in zijn sas voelde. Praten ging niet in deze 
omstandigheden, maar Peter stak de beide duimen in de lucht, 
ten teken dat alles kits was.
Prefab keek op z’n horloge. Twee over vier, de hoogste tijd. 
Hij draaide zich naar de Schepen van Cultuur, die met zijn 
beide handen bezwerende gebaren maakte, en gaf zichzelf dan 
een zetje in de richting van het vrije luchtruim...
Oeh, dat ging lekker! Het kriebelde in zijn ballen. Nu even aan 
het touwtje trekken en... jawel hoor, de blauwgebicte para
chute ontvouwde zich ! Gestaag zag Prefab de plattegrond van 
de stad dichterbij komen. Hij zag het Stuyfhoekplein, de 
nauwe straten, café Albatros, zelfs het ouderlijke huis kwam 
in zijn blikveld... Maar oei, wat was dat? Een plotse windstoot 
tilde hem op en nam hem tientallen meters met zich mee, ver 
weg van de Stuyfhoek. “Help!” riep Prefab, maar niemand 
hoorde het. Allemachtig, hij dwarrelde stuurloos in de richting 
van de Onze-Lieve-Vrouwetoren ! Hoe hij ook trappelde in de 
luttele seconden die volgden, in niets liet de vergulde haan op 
de torenspits merken dat hij van plan was te wijken. Dit ging 
slecht aflopen. Dit ging héél slecht aflopen. Prefab dacht 
blijkbaar hetzelfde, want hij liet een kreet ontsnappen die 
herinnerde aan de oerknal. Het volgende ogenblik reet de 
gouden hanebek het blauwe zeildoek aan flarden, terwijl 
Prefab hulpeloos naar beneden werd geslingerd. Als een 
kakelvers eitje klutste hij tegen de toren...
In de stad sloeg men groot alarm. Ziekenwagens reden af en 
aan, het Rode Kruis schoot in actie en fase III werd afgekon- 
digd van het Provinciale Rampenplan.

2. De criticus en zijn model

Een zonnestraal viel door de slordig dichtgeschoven gordij
nen. Hamer zat in een harde, niet onprettige-fauteuil en nam, 
voor zover mogelijk in het halfduister, en met enige verwon
dering ook, het interieur in ogenschouw. De meeste boeken 
waren keurig in metershoge open kasten gerangschikt, maar 
hier en daar leek een gat geslagen in de ordelijke verzameling. 
Op die plaatsen lagen de boeken kriskras door elkaar op de 
grond, alsof de gebruiker, in een bui van weetgierige woede, 
op zoek was gegaan naar het antwoord op een plots kwellende 
vraag.
De inspecteur dacht terug aan de weg die hem naar dit Vlaamse 
landhuis had geleid: bochtige, steeds smaller wordende paad
jes die af en toe verdwenen in lage vegetatie. Van de bewoner 
van het huis, een zekere Karei Slaghter, een voormalig kunst
criticus én een vriend van Morton, had hij een handgeschreven 
brief ontvangen die mogelijk een nieuw licht wierp op de 
moordzaak. De brief was curieus genoeg geweest om de 
afdaling naar dit verlaten oord te riskeren.
De keukendeur ging open, een grijze, magere, lichtjes gebo
chelde man bracht een dienblad met thee en cake naar binnen. 
Zwijgend schonk hij drie koppen vol en zette zich recht 
tegenover Hamer. Even later verscheen een blonde juffrouw, 
die op de armleuning van Slaghters zetel plaatsnam.
“Dit is Use,” sprak Slaghter, "Ilse werkt aan een vertaling van 
Baudelaires ‘Pauvre Belgique’.”
“Aangenaam, Hamer,” zei de inspecteur.
Slaghter zuchtte. “Kunst in de jaren ’90, mag het mooi zijn, of 
moet het vooral choqueren? Moet kunst een boodschap bren
gen, of mag ze alleen maar aan zogenaamd fundamenteel 
onderzoek doen? Ik zegje: we weten het niet meer, we zijn op 
de dool. Maar toch presteren ze het om dagelijks met zoge
naamd nieuwe oplossingen voor de draad te komen, de ene al 
potsierlijker en lucratiever dan de andere, en altijd hetzelfde 
gezwets dat er als koeiezeik overheen wordt geloosd. En al die 
déjà vu’s, god wat word ik daar misselijk van! Nu is het weer 
al ‘proces’ dat de klok slaat! Zouden de heren en dames 

kunstenaars en critici misschien eerst eens hun lesje kunstge
schiedenis willen leren? Dat hebben we toch al veel eerder 
gezien: provo, fluxus, dada, pipi & kaka!”
Gracieus sloeg het meisje de benen over elkaar.
“Natuurlijk zou het kunnen,” nam hij wat gas terug, “dat wat 
wij als identiek beleven feitelijk iets helemaal anders is, dat wij 
nog niet in staat zijn om die verschillen op te merken. De 
wereld van de gelijkenissen is een gevaarlijk spiegelpaleis. 
Alleen draait de kermismolen van het kunstcircuit zo snel dat 
je de kans niet krijgt om dat in alle rust en ernst te ontdekken, 
dat is de hele merde, inspecteur. En we worden bedrogen door 
vermeende gelijkenissen, net zozeer we in de maling genomen 
worden door verraderlijke verschillen. Want kunnen ook 
verschillen niet vals zijn? Zijn vernieuwingsdrang en citatitis 
geen huizenhoge symptomen van de wil om het bedrijf 
draaiende te houden? Verschilt het kunstcircuit eigenlijk wel 
wezenlijk van de eerste de beste waspoederfabriek?” \ 
Niet dat Hamer alles begreep, maar hij knikte instemmend. 
Slaghter sprak met een verbetenheid die de politieman intri
geerde.
“Henry was een van de weinigen met wie ik over problemen 
als deze van gedachten kon wisselen.” Dan zweeg hij een 
poos. Ilse legde haar hand op de zijne.
“Had hij vijanden?” vroeg Hamer.
“O ja, je zou kunnen zeggen dat het hele milieu hem vijandig 
gezind was.” Uit zijn vestzak haalde de criticus een brief te 
voorschijn. “Geschreven op de dag voor de moord, mij toege
komen vijf dagen nadien. Buiten een verslag over de gebrui
kelijke bekommernissen, schrijft Henry op het eind dat hij 
bedreigd wordt door iemand uit het wereldje. Maar door wie 
precies...,” Slaghter stond op en gaf de brief aan Hamer, 
“.. .dat zegt hij er niet bij.”
“Vreemd,” mompelde Hamer, die de brief zorgvuldig in zich 
opnam.
“Typisch Henry. Hij vond het niet belangrijk genoeg om er 
veel aandacht aan te besteden. Voor hem was dit gewoon de 
zoveelste...” Slaghter zweeg.
“Was uw vriend enigszins... gewelddadig?” polste Hamer 
voorzichtig.
“Hij heeft zijn atelier weleens kort en klein geslagen, maar 
verder zou hij geen vlieg kwaad doen.”
“Dat hij zelf een gevecht uitlokt, lijkt u onwaarschijnlijk?” 
“Absoluut. Maar terugmeppen, dat zou hij zeker niet nalaten. 
Als het echt moest dan.”
Nou en of dat het die nacht had gemoeten, dacht Hamer bij 
zichzelf, terwijl hij van zijn thee slurpte.'
“Als ik u goed begrijp, hebt u mij dus alleen maar naar hier 
geroepen om een brief te tonen waar eigenlijk nauwelijks iets 
in staat.”
“Toch niet, inspecteur. Er is nog iets anders.” Slaghter ging 
naar het raam en trok het gordijn open. Het zonlicht stroomde 
nu schaamteloos binnen. “Ik bedoel dit hier.”
In het glas, vlakbij de raamknop, was een klein gat geslagen, 
genoeg voor een smalle hand om zich toegang tot het huis te 
kunnen verschaffen.
“Een inbraak, waarschijnlijk drie dagen geleden. Ilse en ik 
waren naar Frankrijk. Gestolen is er niets, ook niet het geld dat 
op mijn bureau lag. Maar een rotzooi, inspecteur! Of dacht u 
echt dat mijn bibliotheek er altijd zo chaotisch bijligt? U dacht 
natuurlijk: hier woont een zonderling, eén rare.” 
Hamer voelde zich een beetje betrapt.
“Nee, hier is iemand verwoed naar iets op zoek geweest, me 
dunkt. En hij of zij heeft het niet gevonden.”
“Aan wat dacht u dan?” vroeg Hamer.
“Aan deze brief natuurlijk,” zei Karei. “Volgens ons staat er 
niet veel in. Maar de inbreker dacht daar blijkbaar anders 
over.”

3. ROTT'ART

In de gloednieuwe kunsttempel De ParkeerGARAGE hingen 
de koppen erbij als verlepte tulpen in een lek geslagen vaas. 
Vandaag was het de zevende dag van de kunstbeurs 
“ROTT’ART’96". Die was opgezet om alle andere kunst
beurzen in Europa overbodig te maken, maar zou Waarschijn
lijk nog als pasgeborene ten grave worden gedragen, zo 
compleet dreigde het fiasco te worden. Verkocht had nauwe
lijks iemand iets. Uur na uur leverden de verkoopenquête- 
formulieren het zoveelste bewijs van het absoluutste laagte
record. Om het tij alsnog te keren had de beursdirecteur, die 
door iedereen Der Witz werd genoemd, voor vanavond in 
allerijl en met veel tamtam een symposium georganiseerd. 
Piet Gruwel, oud-directeur van Museum Meerpaal-Van Mee
geren, was bereid gevonden om als voorzitter te zetelen, en 
Cor Bladerdeeg, kunstprofessor, om dë inleidende woorden te 
spreken. De titel van het symposium ronkte welluidend: 
“Toekomst van de Galerie/Galerie van de Toekomst”. Daar
naast wilde Der Witz ook een aantal mensen uit het veld aan 
tafel krijgen, maar zelfs de bezetting van deze stoelen had voor 
nijd en wrevel onder de galeriehouders gezorgd. Eerst was het 
evenwicht tussen Nederland en Vlaanderen een struikelblok, 
dan kwam het hoge aantal mannelijke panelleden aan de orde, 
en nadien bleken ook huidskleur, seksuele voorkeuren en 
verkoopscijfers factoren waarmee Der Witz moest goochelen. 
Tenslotte moest hij ook nog een kunstenaar vinden om de boel 
wat op te vrolijken. Alleen zijn keuze voor de wereldbe
roemde kunstenaar Yakuza Kidotai werd door vrijwel ieder
een correct bevonden.

“Maar jullie doen al de hele week niks anders dan klagen en 
mopperen. Je moet altijd positief blijven, anders wordt het 
nooit wat!” Lila Akelei had het tegen Annie Poele-Poele en 
Janneke van Breda. Alle drie de vrouwen dreven in de hoofd
stad een galerie, vlak naast elkaar, zoals ze ook op deze beurs 
vlak naast elkaar een stand huurden. De hele week al hadden 

ze hun teleurstelling over de geringe aandacht samen weg
gerookt, -gekwekt en -gedronken.
“Er gebeurt nu tenminste wat,” ging Lila verder. “Het is razend 
knap wat Der Witz in drie dagen voor elkaar heeft gékregen. 
Als je hoort wie er allemaal komen!”
“O ja?” hoonde Janneke. “Zelfs op de opening was er geen 
hond, en nu opeens zou het hier vollopen? Dan begin je je wel 
af te vragen welke worst die grappenmaker ze heeft voorge
houden!”
“Ons natuurlijk!” zei Lila verontwaardigd. “Ons heeft hij ze 
voorgehouden, wij zijn toch hartstikke aantrekkelijk! Als je 
daar ook al niet meer in gelooft, ja, dan kan je beter..
“Ons? Hübschmidsk zal je bedoelen, die del! Niet moeilijk 
ook. Mocht ik zoveel poen rapen als zij met Morton, dan zou 
ik ook wel wat hoot koeture aan m’ n kont hangen ! Maar j a, niet 
iedereen heeft een dooie kunstenaar in zijn stal! Publiek of 
geen publiek, elke dag komen er weer een paar rode stippen bij. 
Haar telefoon moet al even gloeiend staan als haar...”
“Zo, dan ga ik nu de kurk uit een flesje wijn trekken, anders 
doet mijn tong het niet vanavond,” zei Lila, om Janneke tot 
zwijgen te brengen.
Intussen keek Der Witz toe hoe een paar medewerkers van De 
ParkeerGARAGE het auditorium halveerden door overdwars 
een gordijn dicht te sjorren. Een volle halve zaal is beter dan 
een half volle zaal, dacht hij. Bovendien had iedereen die hier 
op de achterste rij zat zowel een veldkijker als een oorhoorn 
nodig, wantin deze langgerekte glazen bak leek het podium als 
de horizon zo ver en ketste het geluid als een knikker.
Het was al bijna halfacht toen de zaal in gereedheid was 
gebracht, de geluidsinstallatie werkte en de lichten brandden. 
De beursdirecteur ging als een portier bij de ingang staan om 
alle mensen die hij deze week uit de slaap had gebeld, nu ook 
persoonlijk de hand te schudden.
De eerste gasten druppelden binnen. Daar was Cor Blader
deeg, die met een pen in zijn mond zenuwachtig door zijn tekst 
waaierde, alsof er een onvindbare blunder in verscholen zat. 
Piet Gruwel was ook op tijd, hij rechtte demonstratief zijn 
magere lichaam, om zich voor de rol van voorzitter alvast zo 
groot mogelijk te maken. Met een tik op de schouder werd hij 
begroet door Bill Stretch, de directeur van De Parkeer
GARAGE, die zo langzamerhand weleens wilde weten wat 
Der Witz allemaal aan het doen was met zijn gebouw. En even 
later verscheen Karei Aanstaande, directeur van Museum Het 
Middelste. De eerste galeriehouder die zich liet zien was Pim 
Laurijsse, op een zucht gevolgd door Flip Van de Waeter. Der 
Witz groette hem met een hartelijk ‘hoi ! ’, maar Flip deed net 
een poging om de aandacht van kunstverzamelaar Hans An
ders te vangen. Deze had op zijn beurt alleen maar oog voor 
een andere Hans, ook een verzamelaar, die van achteren 
Palingboer heette. “Alleen de prijs is anders,” hoorde Flip de 
eerste Hans zeggen, “maar wat die In Memoriam-expositie zal 
geven, dat durft niemand te voorspellen.” De kwestie werd 
professioneel terzijde geschoven toen Hélène Hübschmidsk 
binnentrad. Annie Poele-Poele plooide haar mond in een 
geforceerde glimlach, die je verder alleen ziet bij beginnende 
quizpoezen en net afgestudeerd luchtvaartpersoneel. Al bij al 
verzamelden zich zo’n kleine honderd mensen, waaronder 
zeker vijftig galeriehouders. Toen het tijd was, verzocht Der 
Witz alle aanwezigen plaats te nemen op de in honderd 
verschillende kleuren geverfde stoelen.

Bladerdeeg hield zijn inleiding en Gruwel was degene die er 
het meest van genoot. De hedendaagse galerie was volgens 
professor Cor een onbestorven weduwe, die ten onrechte was 
gescheiden van de kunsthandel, en zich daarmee in de zeer 
nabije toekomst beslist weer zou herenigen. Voorzitter Gru
wel vond dat een pittige stelling, die zeker aanleiding zou 
geven tot discussie en hij kon bijna niet wachten om het vuurtje 
aan te steken.
Dat kwam mooi uit want in de zaal zag hij de opgestoken hand 
van een galeriste met vlammend rood haar, die luisterde naar 
de naam Liesbeth List. Haar kapsel wekte de indruk dat zij 
afstamde van een vuurtorenwachter, maar wie haar kende wist 
beter: die oranje-rode hoofdtooi had de galeriste zich aange
meten om de wereld te laten zien dat haar hoofd slechts 
gehuurd was, en dit tegen een schappelijke prijs, bij de Indiase 
goeroe Sai Baba.
“Ik ben het helemaal met de inleider eens,” sprak Liesbeth 
ferm. “Handel, daar gaat het om ! Kijk, ik sta hier nu al de hele 
week op deze beurs met prachtig ingelijste potloodlijnen van 
Fernando. Het zijn schitterende werken, wel minimale wer
ken, maar beslist niet minder schuldig dan het landschapdat ze 
uitbeelden. Ja, uitermate schuldige tekeningen zijn het, en het 
gekke is dat ze nog veel schuldiger lijken nu ik er niet één van 
heb verkocht. Echt, niet, één! Ik had Fernando ook nog een 
schilderijententoonstelling beloofd, maar dat gaat mooi niet 
door. Wat denkt hij wel, ik ben de Amersfoortse niet!” 
De voorzitter gaf het woord aan de interruptie-microfoon, 
waarachter twee directeuren hadden plaatsgenomen, Bill 
Stretch en Karei Aanstaande.
Bill: “Al jaren kom ik in galeries, en al jaren kijken de 
juffrouwen die daar achter hun bureaus hun nagels zitten te 
knippen naar hun klanten met een blik van ‘wat doet ü hier’ 
Karei: “Al jaren wend ik mij tot galeries als ik tentoonstellin
gen ga organiseren. Maar veel kunstwerken blijken dan opge
lost in het niets, als het brood in de maag van een bakkersklant. 
Want even opschrijven aan wie ze iets verkopen, dat is te veel 
moeite voor de meeste galeriehouders.”
Velen in de zaal voelden zich door de twee directeuren op een 
laaghartige manier in de sandwich genomen. Maar in plaats 
van woedend uit te vallen, leken zij, een ogenblik maar, met 
stomheid geslagen. Precies in dat onbewaakte moment ging 
met een grote zwier de zaaldeur open, en rolde er een kleine 
karavaan van camera’s, geluidsapparatuur en volgspots bin
nen, omringd door een kluitje mannen. Daaruit stapte, bijna
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dampend van levenslust, een blonde stoot die, zo gauw de mist 
was opgetrokken, door iedereen herkend werd als Eefje van 
der Heij, in kunstkringen algemeen beroemd om haar immer, 
naar het hart van de zaak gerichte vragen in het televisiepro
gramma “De Kunstkeutel”.
“Sorry hoor, heel even maar,” riep zij naar niemand in het 
bijzonder. “Mogen wij hier heel even opnemen? Twee mi
nuutjes, drie misschien... Waar ging het ook alweer over? 
Kunsthandel, toch? Precies, natuurlijk! Goed, kan het even?” 
Zonder dat het antwoord werd afgewacht, snorden de came
ra’s al, terwijl de geluidsmensen met brutale, onverstoorbare 
gezichten hengelden naar het gesproken woord. Dat was er 
ineens in hoge mate, want de galeriehouders lieten hun woede 
nu ruimschoots de vrije loop.
“Ik mail en netwerk mij een ongeluk richting de musea, maar 
nog nooit heeft er zich één conservator in mijn galerie ver
toond!”
“Jullie museumdirecteuren hebben mooi lullen met jullie 
kassuccessen. Maar al het nieuwe talent dat jullie brengen, dat 
plukken jullie weg bij ons!”
“Galeries moeten hun subsidie inleveren, en waarvoor? Voor 
de kunstenaarssociëteit van Woody van Amen en zijn grote 
familie! Uitgerangeerde alcoholisten, die zijn hier voor de 
gemeente honderd keer zo artistiek als pionierende galerie
houders!”
Vrijwel iedereen stond nu, de mensen duwden elkaar weg bij 
de interruptie-microfoon, stoelen vielen om, Lila zat met 
tranen in haar ogen en de voorzitter maande vergeefs tot 
kalmte. Eefje van der Heij spoorde haar cameramannen aan 
om vooral geen moment van dit uitzonderlijke gebeuren te 
missen.
“ROTT’ART’96 "was definitief ter ziele,'dat stond als een paal 
boven water. Het symposium was nog geen uur gaande toen de 
voorzitter er een eind aan maakte, omdat, zoals hij later voor 
de camera’ s van “De Kunstkeutel ” verklaarde, “het gebekvecht 
de grens naderde van het handgemeen”.
Boy Hemda van galerie Angela Carter was de eerste die de zaal 
verliet. Hij liep regelrecht naar zijn stand, op de voet gevolgd 
door zijn buurman Bart Landers van galerie Azijn. Boy wist 
wat hem te doen stond: de telefoon grijpen en de transport
firma Het Gelach verzoeken liever vandaag nog dan morgen 
zijn kunst te komen inpakken en haar weg te voeren, zo ver 
mogelijk hier vandaan.
Toen hij had opgelegd, hoorde hij gevloek en gestommel, 
daarna gerinkel van glas, gescheur van papier en geschreeuw: 
het was Landers, bij wie het beursdebâcle kennelijk volledig 
naar binnen was geslagen: “Flutlitho’s zijn het, altijd al 
geweten! Waardeloze rotzooi, weg ermee! Weg! Weg! 
Whhhecccgggg! Tyfuszooi! Vuilnis! Krrraaasssjjjj!” 
Ook elders hoorde hij kunst aan diggelen geslagen worden. 
Sommige galeristen bedienden zich van nopjesfolie, karton
nen dozen en duwkarretjes maar wat niet snel en góed ingepakt 
en vervoerd kon worden of van de kar viel, werd zonder 
omkijken achtergelaten.

“Hierheen, gauw, schiet op!” Eefje van der Heij opende een 
deur naar de inmiddels helemaal donkere beursvloer, met 
naast haar de wereldberoemde kunstenaar Yakuza Kidotai, 
die zijn rolstoel vaardig over de drempel tilde.
“Jesus Christ,” riep hij, “het lijkt hier wel een maanlandschap 
na het vertrek van de Apollo!”
“Ssssst,” deed Eefje, “zal ik je duwen? Laten we snel een plek 
zoeken, het is al laat en mijn jongens mogen mij niet te lang 
missen. Wat mij betreft mag het vlug gaan, dat eindeloze 
gefriemel en gepoezel, dat hoeft niet voor mij.” 
“Daar!” riep Yakuza, “kan niet mooier!”
Helemaal achteraan Hal 2B stond een soort auto, om precies 
te zijn een tot hoerenkast omgebouwde vrachtwagen van de 
succesvolle kunstenaar Joop Zoethout. In volle , vaart reed 
Yakuza op het voertuig af en eromheen. In een wip opende hij 
de deur en hees zich in het bed in de laadbak.
“Okay,” zei Eefje, die zich in drie tellen uitgekleed had en 
onder hem was geschoven. “Kom dan jongen, zo ja, kom maar 
binnen met je knecht. Ooohoo, God, jah, lekker. Wat een geluk 
dat die fluit van jou, wwaahh, er in ieder geval nog aan zit! Pak 
me dan jongen, hhwwunnggg, heerlijk! En wat een feest dat 
die mannenbenen nu eens een keer niet in de weg zitten, daar 
heb ik nou altijd last van, weetje dat? Ooohhh, zo ja, grote God, 
wat doe je allemaal met me...?”

4. Een volgende tragische gebeurtenis

Toen Janneke van Breda haar pyjama aantrok, wees haar 
wekker twee uur aan. Helemaal niet laat nog! Deze week was 
de tijd van haar zelf en van niemand anders ! Na het debâcle van 
“ROTT’ART’96 " moest zij even grondig afkicken, en voorlo
pig was zij niet van plan om zich waar dan ook in het 
kunstwereldje te laten zien, zelfs niet in haar eigen galerie. 
Wat zou zij doen, nog even wat surfen over de bedbeeldbuis 
of toch maar een boekje? Ze koos het laatste. Staande voor haar 
boekenkast wandelde ze met haar vingers over de ruggen, op 
zoek naar iets luchtigs. Ja, dit was misschien wel wat: “The 
Billiard Table Murders’’ van Glen Baxter. Ooit op haar 
verjaardag gekregen, al wist ze niet meer van wie.
Ze stapte in bed en bekeek aandachtig de tekening op het 
omslag. Een vrouw met rode haren hield een olielamp boven 
een biljart waar een hap uit gebeten leek. Aan wie deed de 
vrouw Janneke denken? Zij kon haar niet meteen thuisbren
gen. Toen viel haar oog op de ondertitel van het boek: “A 
Gladys Babbington Morton Mystery”.
Janneke schrok eerst en moest toen hard lachen. Wat waren 
Gods wegen toch ondoorgrondelijk! Sinds ze dit boek drie of 
vier jaar geleden had uitgepakt, had ze het nooit meer aange
raakt, en precies nu, nu de naam Morton een zo dubieuze 
actualiteit had gekregen, greep ze het blindelings te voor
schijn.
Verwachtingsvol ging ze inbed liggen en sloeg het boek open 
bij het eerste hoofdstuk. “An Unexpected Guest”, stond 
erboven.
Dudeluut, dudeluut, deed de telefoon op haar nachtkastje. Op 
dit uur nog? Wie kon dat zijn, in hemelsnaam?
“Janneke? Met Annie. Wasje nog wakker? Gelukkig, ik kon 
ook niet slapen. Luister, een vreselijk tragisch bericht! Lig ik 
me daar nog met een half oog naar de televisiekrant te kijken, 

en wat lees ik ineens? Fernando is dood! De politie heeft zijn 
lijk gevonden! Ja! Wat? Goeie vraag, weet ik niet, het bericht 
was al weg voor ik het uit had. Maar als je nou even je tv aanzet, 
het wordt steeds herhaald. Dan bellen we zo nog even als het 
weer geweest is. Ja, tot zo dan!”
Janneke knipte haar toestel aan en hoefde niet lang te wachten. 
Het bericht ging als volgt: “Omstreeks 12 uur vannacht heeft 
de politie aan de rand van het Beulderbos het lijkgevonden van 
de kunstenaar Fernando. Het lichaam werd ontdekt door een 
wandelaar die zijn hond uitliet. De kunstenaar is vrijwel zeker 
het slachtoffer geworden van een misdrijf, maar van de dader 
ontbreekt nog ieder spoor. Fernando is de tweede kunstenaar 
in korte tijd die door geweld om het leven is gekomen. Van 
Henry Morton, die enige maanden geleden in het SumMum 
werd vermoord, is nooit meer teruggevonden dan een schoen,' 
terwijl aan het lichaam van Fernando  juist een schoen ontbrak. 
Op grond daarvan suggereerde politierechercheur Nagel van
nacht een verband tussen de twee zaken.”
Janneke stak een sigaret op, greep de telefoon en draaide het 
nummer van Annie Poele-Poele. Op hetzelfde moment dat er 
werd opgenomen zag Janneke dat de vrouw op de cover van 
“The Billiard Table Murders ” als twee druppels water leek op 
Liesbeth List.

5. In Limburg op de schoolbanken

Eindelijk was men toe aan de laatste en spannendste fase in de 
zoektocht naar een instellingsverantwoordelijke voor het Pro
vinciaal Begijnmuseum- Eerst was een nieuwe functie voor de 
huidige directeur gevonden, daarna had een lange reeks 
hearings plaatsgehad, vervolgens was een wondermooie ad
vertentie verschenen in de kranten en tenslotte waren de 
honderden schriftelijke reacties tot een selectie van dertig 
kandidaten teruggebracht. In het klasje van het Instituut voor 
Snit en Naad, waar de laatste reeks proeven georganiseerd 
werd, sijpelden de zenuwachtige kandidaten één voor één 
binnen. Naast enkele Bekende Vlamingen zoals Bert (van het 
Voormalige Casino), Johannes Drassig (van het SILHO) en 
Jerom Baeys (van de vereniging zonder winstoogmerk 
Indolantia Indolantiarum) was er ook heel wat locaal talent op 
de wedstrijd afgekomen. Bekend of onbemind, in Limburg 
was men vastbesloten om de functie aan een hoog
gekwalificeerd persoon toe te wijzen. De jury, onder het 
voorzitterschap van doctor Walter Emmaüs, en de praktische 
begeleiding, in de persoon van de Provinciale Vaste 
Wervingssecretaris, stonden borg voor een doortastende aan
pak.
De Wervingssecretaris klapte in haar handen en nam het 
woord: “Nu allemaal goed opletten, ik ga een passage uit een 
filosofisch tractaat voorlezen, het is uw taak om de fundamen
tele stellingen samen te vatten en van, kritische commentaar te 
voorzien. In deze eerste proef willen we uw luistervaardigheid 
en kritisch vermogen testen. Iedereen klaar, ja, hier gaan we 
dan: ‘Het begrip kunst is verwarrend in zijn algemeenheid. 
‘Kunst is kunst’ is geen geldige tautologie. De discussie of 
kunst een produkt is van het denken of van het zintuiglijke is 
totaal overbodig, zelfs een eventuele middenweg doet hier niet 
ter zake. Elke vorm heeft recht op ontstaan. Geen enkele moet 
blijven bestaan...
Nadat de Wervingssecretaris het stuk uit Emmaüs’ nieuwste 
boek had voorgelezen en de richtlijnen van de proef nog eens 
had herhaald, konden de kandidaten eindelijk aan het werk. 
Uitgezonderd Baeys dan, want diens biologische klok stond 
op een tukje. Bert keek verveeld om zich heen. Het ergerde 
hem dat hij zijn kostbare tijd moest verspillen aan het verwer
ken van iemand anders tekst, terwijl hij zelf zo’n oorspronke
lijk auteur was. En Johan Drassig voelde zich ongemakkelijk. 
Hoe kon het ook anders. In de jury zaten, naast de voorzitter 
en een tiental Limburgers, ook nog twee personen die hij 
helemaal niet vertrouwde: André C. Zwynen, directeur van de 
Koninklijke Academie voor Schilderen en Boetseren, en 
niemand minder dan zijn huidige overste, Kapitein Iglo.
Maar Drassig hoefde eigenlijk niet te panikeren, want een 
uurtje nadat de antwoorden waren ingeleverd, verscheen de 
Voorzitter glimlachend met de punten. De meeste deelnemers 
mochten naar de volgende ronde. Minder fortuinlijk waren 
Klaartje (49%), Stefanie (49,5%), Jan (48,5%), Sara (49%) en 
Bert (25 %): “hun kandidatuur werd niet weerhouden”. Beroep 
aantekenen zat er voor, de gezakten niet in, want nauwelijks 
hadden de uitgeputte examengangers Emmaüs aanhoord of ze 
zagen de Voorzitter in zijn Audi springen en in de richting van 
het Jenevermuseum stuiven.

6. Studio 4 van de radio-omroep

Félicien, technicus van het dagelijkse cultuurmagazine “De 
Grote Markt”, was een ware tovenaar inzake elektro-akoes- 
tiek. De luisteraar kon niet vermoeden dat studio 4, de studio 
van waaruit de meest zoete en rustgevende stemmen de wereld 
werden ingestuurd, in feite een piepklein rommelhok was. Het 
mocht een wonder heten dat het programma de chaos die er 
heerste perfect binnenskamers kon houden.
De agenda van vandaag zag er weer even spannend uit als 
altijd. Eerst zou Fons Blunders een item verzorgen over 
Japanse prentkunsttussen 1879 en 1881 opheteilandSjikokoe, 
dan was Jean-Claude De Windt er met een stukje over het 
tijdschrift “Aftrekbaar ”, en daarna zou Phil Dupré een bloem
lezing Servo-Kroatische poëzie bespreken. Om onverklaar
bare reden werd het trio ook weleens Mik, Mak en Mon 
genoemd. Naast de drie hing er nog iemand rond in de studio. 
Het was Paviljoentje die zoals gewoonlijk pas helemaal aan 
het einde aan de beurt kwam met ditmaal een loodzwaar 
onderwerp, “S,M,L,KL ” van Rem Koolhaas, een boek dat zijn 
eigen gewicht ettelijke malen overtrof;
Nauwelijks was de begintune afgelopen of Christel 
Ceustermans, de presentatrice van het magazine, schoof de 
microfoon door naar Mik. Terwijl Blunders zijn exposé be
gon, draaide De Windt treiterig traag een chokotof uit zijn 
wikkel en liet hem smakkend tussen zijn tanden plakken. Het 
zweet stond Mik op het voorhoofd, maar oosterse meditatieve 
technieken hielden hem boven water. Zijn hand lag inmiddels 
op de knie van Christel.
“... zou de prentkunst op Sjikokoe het volgende decennium 
ingrijpende veranderingen ondergaan. Maar dat is voor een 

volgende bijdrage,” eindigde Blunders zijn praatje. Felicien 
draaide de micro dicht en stuurde een Satz van Webem in de 
ether.
“Zeg Fons, wanneer horen we nog eens nieuws uit Tibet?” 
informeerde De Windt. Blunders mocht zich inderdaad een 
eminent kenner van de Tibetaanse cultuur noemen, zijn bijdra
gen over het geestelijke leven op het dak van de wereld 
vormden een vaste waarde in “De Grote Markt”. “Of is het 
gedaan met de steekpenningen van de Dalaï Lama?” 
Mik wierp Mak een boze blik toe, maar tijd voor protest was 
er niet, want Webem liep af en de volumeknop stond weer 
open. De Windt stak van wal met een bespreking van het 
tijdschrift “Aftrekbaar”, het pennezweet van een verse lich
ting germanisten uit de Scheldestad.
Zoals gewoonlijk velde hij een bijzonder genuanceerd oor
deel. Het was niet slecht en het was niet goed, vond Mak. Het 
was niet zus en het was niet zo. Het was niet dit en niet dat, niet 
sterk en niet slap, geen soep en geen pap. Alle plus- en 
minpuntjes samen, besloot hij dan ook, vermeerderd met de 
titel, draaide de waarde van dit tijdschrift uit op een keurige 
zero. Ja, in wikken en wegen was Mak de primus inter pares 
van de openbare omroep.
Hup, daar ging alweer het Scherzo van Bartok, en hup, daar 
klonk alweer het vertrouwde 'plim ploem’ van de rubriek 
“nieuwsjes”. Christel schraapte haar keel.
“De internationaal gerenommeerde kunstenaar van bij ons, 
Jean Prefab, die onlangs levensgevaarlijk gewond raaide en 
zevenendertig breuken opliep tijdens een kunststunt, herstelt 
buitengewoon snel. Zo snel dat hij binnenkort het ziekenhuis 
mag verlaten. Om dit herstel te vieren heeft Prefab een ski
vakantie aangekondigd in het Zwitserse Sankt-Moritz. De 
Amerikaanse regisseur Bob Wilson maakt een opera van het 
gebeuren, die in 1998 tijdens de Salzburger Festspiele in 
première zal gaan onder de titel ‘Prefab in the Mountains’ 
.. .plimploem... plim ploem... In het Nederlandse Bijlmerbos 
is het lijk gevonden van de even internationaal vermaarde 
kunstenaar Fernando. Volgens de politie is hij het slachtoffer 
geworden van een misdrijf en zijn er verbanden met de moord 
op Henry Morton, enkele maanden terug in het SumMum. Met 
betrekking tot de toedracht en de dader tast de politie nog in het 
duister ...plim ploem... plim ploem... Het Limburgse 
Provinciebestuur heeft Jerom Baeys verkozen tot instellings- 
verantwoordelijke van het Provinciale Begijnmuseum. Voor
dien was Baeys artistiek intendant van de vereniging Indolantia 
Indolantiarum.... plim ploem... plim ploem... Zo dat waren 
de nieuwsjes voor vandaag ... plim ploem... plim ploem...”

7. De ongeopende post van Cor Poulijn

Pim Laurijsse wreef zijn ogen uit en keek op zijn horloge. ' 
Kwart voor negen, laat al, en toch was hij nog verschrikkelijk 
moe. Het leek wel of hij, in plaats van te slapen, de hele nacht 
had paard gereden. En zo was het ook: hij had prairies, steppen 
en zandwoestijnen doorkruist, tot hij op sterven na dood was. 
Ten slotte was hij van uitputting van zijn paard getuimeld en 
opgeraapt door de makker waar hij al die tijd naar op zoek was 
geweest: Cor Poulijn, vermomd als wildeman. Cor was een 
veedrijver, die koeien, schapen en paarden slachtte met zijn 
blote handen, zo onbehouwen, dat hij steeds weer onder een 
douche van bloed stond. Het was net of hij zelf bloedde, 
chronisch en uit al zijn poriën.
Pim walgde van zijn droom. Hij hoefde alleen maar te denken 
aan een ontbijt en hij werd al misselijk. Hij waste zich tot op 
het bot, poetste het glazuur van zijn tanden, trok schone kleren 
aan en sprong in zijn auto. Het kon geen minuut uitstel meer 
lijden: hij moest nù gaan uitzoeken waar Cor was.
Anders dan Pim verwacht had, was er voor de deur van Cors 
huis een zee van parkeerruimte. “Dat is in ieder geval veelbe
lovend,” mompelde hij. Hij belde aan bij Cors deur maar 
hoorde niets, hij belde nog eens en hoorde weer niets. Toen zag 
hij dat het ruitje in de deur ingetikt en met een plaatje board 
weer provisorisch gerepareerd was. Toch maar eens even gaan 
informeren bij Cors goede vrienden, die twee deuren verder 
woonden.
De jonge vrouw die hem binnenliet en koffie aanbood, ver
telde dat er in de woning van Poulijn was ingebroken, maar dat 
ze geen aangifte hadden gedaan. “Er was helemaal niets 
gestolen,” zei ze. “Dan komt de politie toch niet!” 
“Wanneer verwachten jullie Cor terug?” vroeg Pim. “Hij 
maakt het nu toch wel erg bont, hij is niet eens op de opening 
van zijn eigen tentoonstelling verschenen.” 
“Achukenthem toch,” zei de vrouw. "Waarom zouhij moeten 
terugkomen als hij elders iets beters te doen heeft? Hij weet dat 
hier niks kan misgaan, u behartigt zijn zaken en wij sproeien 
zijn planten, luisteren zijn antwoordapparaat af en lichten zijn 
brievenbus. Trouwens, wat krijgt die jongen een ongelofelijke 
hoop kunstpost.”
Uit het wandmeubel pakte de vrouw twee dikke stapels 
enveloppen. Routineus scheidde Pim het kaf van het koren, net 
zo lang tot hij drie persoonlijke brieven overhield. Op een 
daarvan stonden linksonder de initialen H.M. H.M.? Hare 
Majesteit? Het Middelste? Nee, natuurlijk, verdomme, het zou 
toch niet...?
Zonder aarzelen scheurde Laurijsse de brief open, las hem in 
één ruk en had opnieuw het gevoel dat hij van een paard viel. 
In de brief somde Henry Morton dreigementen op die Poulijn 
in de loop der jaren tegen hem had geuit, variërend van een 
autobom tot een pijl met aidsbloed. Morton gaf Poulijn nog 
één kans: öf Poulijn hield er onmiddellijk mee op, öf Morton 
ging naar de politie. Pim was volkomen van zijn stuk en moest 
zich vasthouden aan een stoel. Hij vermande zich, stak de brief 
bij zich, zei gedag en liep naar buiten, de vrouw in de opperste 
staat van verbazing achterlatend.
Toen hij bij zijn auto kwam, zag hij dat er een brief op de ruit 
van het portier geplakt was. RIJDT U NIET WEG, stond erop, 
U HEEFT EEN WIELKLEM. Pim opende de deur, ging 
zitten, legde zijn handen op het stuur en begon verschrikkelijk 
te janken.

Linda Warmoes

wordt vervolgd
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Ondertussen: een greep uit de kunstactualiteit
Nieuws

KUNSTENAARSINFO. De Nieuwsbrief Beeldende Kunst van 
de afdeling Beeldende Kunst en Musea van het Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap informeert kunstenaars over binnen- en 
buitenlandse beurzen, wedstrijden, stages enzovoort. Met speci
fieke vragen kan men ook, na afspraak, op 12 juni en 17 juli in de 
namiddag terecht bij Hilde Lieyens, Cecile Jacobs of Hans Feys. Zij 
zijn het trouwens ook die deze handige gids uitbrengen namens de 
afdeling Beeldende Kunst en Musea, administratie voor Kunst, 
Parochiaanstraat 15,1000 Brussel (02/501.68.49).

ETAT DES LIEUX. Is het u ook al opgevallen dat zich in Wallonië 
weinig kunstinitiatieven in de schijnwerpers weten te werken? 
Wanneer een aantal ‘verantwoordelijken’ op het vlak van de 
beeldende kunst in de Franstalige Gemeenschap van België de 
koppen samensteekt - een eclectische groep, bestaande uit Laurent 
Busine (Palais des Beaux-Arts, Charleroi), Alec De Busschère 
(Etablissement d’en Face), Laurent Jacob (Espace 251 Nord), 
Georges Vercheval (Musée de la Photographie, Charleroi), Wodek 
Majevski (Atelier 340) en Jean-Michel Botquin (kunstcriticus) - en 
met een bescheiden publikatie “Etat des lieux ” een stand van zaken 
opmaakt, mag u ervan uitgaan dat er iets aan het rommelen is. Het 
boekje is opgevat als een lexicon met een vijftigtal lemma’s, 
gebaseerd op rondetafelgesprekken over de kunstmarkt, kunst
kritiek, onderwijs, kunstenaars, mecenaat, kunstencentra, Brussel 
en tenslotte de overheid. Aan deze overheid wordt meegedeeld dat 
de sector ondertussen in de marginaliteit is beland. Men vraagt niet 
zozeer meer middelen dan wel een herziening en onderbouwing Van 
het beleid in samenspraak met de betrokken publieke en private 
sector. Daar wringt blijkbaar het schoentje: op het aangekondigde 
publieke debat op 20 april onder leiding van moderator Bernard 
Focroulle, directeur van de Muntschouwburg, stuurden de admini
stratie en het kabinet van de Franse Gemeenschap hun kat. De 
initiatiefnemers geven grif toe dat dit boekje slechts een begin is; 
een grondige feitelijke analyse binnen een globaal beleid is er nog 
niet. Het soms wat drammerige boekje is te bekomen bij Ate
lier 340, Rivierendreef 340,1090 Brussel (02/424.24.12).

KULTUREEL AMBASSADEURS. Het pasteuze produktlabel 
“Vlaams Kultureel Ambassadeur”, bedoeld om Vlaanderen-als- 
entiteit in het buitenland te verkopen - bij gebrek aan kwalitatief 
hoogstaande diplomaten en politici? - wordt in deze meimaand 
weer opgeprikt. Een jury onder voorzitterschap van Erik 
Van Lerberghe, direkteur-generaal van de administratie Cultuur, 
zal voortaan een richtinggevend advies - men weet maar nooit. ! .- 
mogen uitbrengen. Frans Boenders, Eddy Frans, Rudi Laermans, 
Jef Lambrecht, Ema Metdepenninghen, Gommer van Rousselt en 
Diane Verstraeten werden bereid gevonden om hierin te functione
ren. Deze jury werd ad hoe aangesteld door de kabinetten Cultuur 
(Luc Martens) en Externe Betrekkingen (Luc Vandenbrande), die 
beide respektievelijk 74,1 en 25,8 miljoen BF voor dit pleistertje 
uittrekken. Ambiërende titeldragers zijn bij deze gewaarschuwd 
dat ze niet automatisch gemeten van financiële ondersteuning., 
Voor de betrokken ministers is de ceremoniële uitreiking van de 
met mooie linten voorziene diploma’s inclusief strijkje-hapje- 
slokje, een gelegenheid temeer Om door alle andere proclamaties en 
openingen heen, nog eens met iets anders in het nieuws te komen. 
De hele bedoening maskeert uiteindelijk enkel de onderbetoelaging 
van de met een occasionele omslag voorziene titeldragers en de 
onwil om een consistent cultuurbeleid uit te werken. (E.W.)

TE YLERS MUSEUM. Het oudste museum van Nederland, Teylers 
Museum in Haarlem, is met een nieuwe vleugel uitgebreid. Met 
tussenpozen van ongeveer honderd jaar wordt er iets aan het 
gebouw toegevoegd: het centrale deel, de ovale zaal, ging in 1784 
open voor het publiek, waarna er eind 19de eeuw een ingangspartij 
en enkele zalen aan werden toegevoegd. De nieuwste vleugeïomvat 
onder meer een restaurant en een tentoonstellingsruimte. De oude 
zalen met de versteende oer-krokodillen, kwartskristallen en 
elektriseermachines staan er gelukkig nog als vanouds bij. Teylers 
Museum representeert tot op heden de 18de-eeuwse opvattingen 
over verzamelen; het is grotendeels een tweedegraadsmuseum, een 
museum van een museum. Zoals Debora J. Meijers heeft aange

toond, werden voor de kunst en voor de natuur in de laatste helft van 
de 18de eeuw soortgelijke classificatiemethodes gebruikt; de kunst 
was nog niet volledig losgeweekt van de rest van de verschijnselen, 
en de opvatting dat de kunstgeschiedenis als autonoom proces 
aparte kunstmusea noodzakelijk maakt, zou pas rond 1800 defini
tief uitkristalliseren. Dus verzamelde men in het Teylers fossielen, 
mineralen, wetenschappelijke apparaten en kunstwerken op voet 
Van gelijkheid, ter educatie van de burgerij. In de grote expositie
zaal van de nieuwe vleugel loopt nog tot 12 mei een tentoonstelling 
van de zo overgewaardeerde Morandi. In het nieuwe prenten
kabinet worden tot 2 juni Italiaanse tekeningen tentoongesteld uit 
de collectie die het museum eind 18de eeuw kocht - onder meer 
enkele sublieme studies van'Michelangelo. Tot 25 mei worden 
tevens vis-fossielen uit het Beierse Solnhofen getoond. De ingang 
van deze kleine expositie wordt opgesierd door een enorme diep- 
zeevis op sterk water, in een op maat gemaakt aquarium; even 
dachten we met een Damien Hirst van doen te hebben. Waarom 
nodigt men trouwens lieden als Hirst, Matt Collishaw of Merijn 
Bolink niet eens uit om in dit museum te komen exposeren? Zij 
voelen zich er vast als een vis in het water. Teylers Museum, 
Spaarne 16, 2011 CH Haarlem (023/531.90.10), (S.L.)

PHOTOWORK(S) IN PROGRESS. In de vorige Ondertussen 
stelden we dit internationale fotoproject van het Nederlandse Foto 
Instituut en de Mondriaan Stichting al voor. Het nieuwe initiatief 
wil impulsen geven aan de dezer dagen zieltogende documentaire 
fotografie. Vijf tot zes fotografen, uitgezocht door een niet- 
fotofundamentalistische jury, krijgen over een periode van driejaar 
opdracht een bepaald onderwerp, in dit geval het opbouwen van een 
identiteit, uit te werken. Inmiddels kregen al drie fotografen deze 
order mee. De Nederlandse Rineke Dijkstra (1959) werkt aan drie 
reeksen over bloedverwanten, verloop van tijd en over waarden, 
normen en cultuur. De Amerikaanse auteur, docente en fotografe 
Wendy Ewald (1951) gaat onderzoeken hoe migrantenkinderen 
‘Nederlandse kinderen-met-een-traditionele-achtergrond’ zien en 
vice versa. En de Brit Paul Seawright (1965) gaat op zoek naar 
vermiste personen, mensen die zijn gevlucht en vrijwillig of ge
dwongen een anoniem bestaan willen of moeten leiden. (E.E.)

AMERICAN CENTER. Licht megalomane kooplustigen kunnen 
zich aanmelden Voor dit spiksplinternieuw cultureel centrum in 
Parijs, ontworpen door Frank Gehry. Na anderhalf jaar chronisch 
gebrek aan mecenaat en sponsoring trekt het American Center zijn 
ambities voor een veelzijdige programmatie in de rue de Bercy 51 
in. Nieuwe plannen bereikten ons (nog) niet.

ZURICH. Het Museum für Gegenwartskunst en de Kunsthalle 
Zürich verhuizen beide naar de voormalige Löwenbrau-brouwerij 
met in hun kielzog vier privé-galeries en een boekhandel. Tot 
23 juni toont het museum zijn in de loop van 20 jaar uitgebouwde 
collectie, terwijl de Kunsthalle werk van Gabriel Orozco brengt. 
Nieuwe postadressen zijn Museum für Gegenwartskunst, Postfach 
266, 8031 Zürich (01/277.20.50) en Kunsthalle Zürich, 
Limmatstrasse 270, 8005 Zürich (01/272.15.15). (E.W.)

Wissels

CENTRUM VOOR KUNSTEN HASSELT. Vanaf augustus 
wordt Piet Vanrobaeys instellingsverantwoordelijke van het 
Begijnhof, Provinciaal Centrum voor Beeldende Kunsten waaron
der het Provinciaal Museum, de Galerij van het Begijnhof, de 
Begijnhofkerk in Sint-Truiden en de foyer van het provinciaal 
centrum Dommelhof in Neerpelt ressorteren. De grootste uitdagin
gen van deze functie vormen de coördinatie van het uitgebreid 
takenpakket en het mobiliseren van middelen en vooral publiek uit 
de provincie Limburg en erbuiten. De infrastructuur staat er reeds 
jaren open en breed, maar wat verlaten bij. De activiteiten in 
Vanrobaeys’ Gentse tentoonstellings- en lezingenruimte Opus 
Operandi zal hij opschorten vanaf het einde van dit jaar. Pech voor 
Gent.

NAi. Alweer een nieuwe directeur voor het Nederlands 

Architectuurinstituut. Kristin Feireiss runde in Berlijn een 
architectuurgalerie met een internationale programmatie, waarbij 
stevig ingegaan werd óp aldaar ontvouwde bouwplannen. Bedoe
ling van haar aanstelling is het NAi met tentoonstellingen en 
publikaties ook internationaal als discussieplek te markeren en de 
publiekstoeloop te optimaliseren.

MAGASIN GRENOBLE. Vanaf begin dit jaar volgt Yves 
Aupetitallot Adelina von Fürstenberg opals directeur van Magasin, 
Centre National d‛ Art Contemporain de Grenoble.

ADMINISTRATIE KUNST VLAAMSE GEMEENSCHAP. 
Ook deze instelling is aan wissels en ingrijpende veranderingen 
onderhevig. De administratie Kunst versmelt samen met deze van 
Socio-Cultureel Werk tot de administratie Cultuur. Haar voorma

lige directeur-generaal Willy Juwet wordt ontheven uit zijn ambt en 
mag tot zijn pensioen begin 1997 een inventaris opmaken van alle 
kunstwerken in bezit van de administratie. Eric Van Lerberghe, de 
voormalige secretaris-generaal van het overkoepelende departe
ment Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, degradeert tot direc
teur-generaal van de administratie Cultuur. Zijn post wordt - ad 
interim - waargenomen door Gilbert Hertecant, voorheen directeur- 
generaal van de administratie Welzijn. Livinus Vanderstraeten, ex- 
directeur-generaal van de administratie Sociaal-Cultureel Werk 
(die dus fuseert met de administratie Kunst tot de administratie 
Cultuur), krijgt een niet te onderschatten taak. Hij moet een nog op 
te richten Raad voor Cultuur uittekenen waarbinnen alle advies- 
commissies van de administratie Cultuur gehergroepeerd zouden 
moeten worden. Bedoeling is dat deze adviescommissies dan in de 
toekomst door de Minister van Cultuur worden samengesteld met 
de goedkeuring van de politieke fracties. In het actueel heersende 
cultuurpact schuiven de partijen hun adviespersonen naar voor en 
mag de minister deze keuze beamen. Het voorheen onder de 
administratie Kunst ressorterende bestuur Media (televisie, radio, 
kabeldistributie, film en pers) wordt opgenomen in het departement 
Wetenschapsbeleid, Communicatie, Media en Informatica. Cul
tuur slankt dus stevig af en de cinefielen mogen elke hoop op enig 
cultureel perspectief bij Media misschien wel helemaal vergeten. 
(E.W.)

Architectuur

DE SMET & VERMEULEN. Henk De Smet (°1954) en Paul 
V ermeulen (°1962) werken sinds 1989 samen. Sindsdien hebben ze 
met enkele opmerkelijke ontwerpen, zoals hun inzending voor de 
woningbouw-prijsvraag te Kortrijk, de heringichting van de terrei
nen van de voormalige Hollain-kazerne te Gent en de onder een 
loodsvormige constructie geschoven private woning te Semmerzake, 
een belangrijke plaats verworven binnen de context van de heden
daagse Vlaamse architectuur. Opvallend is de volstrekte afwezig
heid van een terugkerend formeel systeem bij deze verschillende 
realisaties. In elke opdracht wordt de vormentaal immers gegene
reerd door de specifieke condities. Hun eerder bescheiden en 
compacte ontwerpen concentreren zich op de eerste plaats op de 
ordening van de ruimtelijke organisatie binnenin een gebouw en 
van het gebouw in zijn omgeving. Zowel in renovatieprojecten in 
de binnenstad als in ontwerpen voor vrijstaande woningen in 
Verkavelingen, wordt telkens de banaliteit van de omgeving als 
uitgangspunt genomen voor hun activiteit. Door adequaat om te 
springen met de 'tussengebieden' en door met hun ingrepen een 
verband te Creëren tussen de brokstukken van het fragmentarische 
stedelijke of suburbane landschap, slagen De Smeten Vermeulen 
erin de non-plaats van het Vlaamse landschap van een meerwaarde, 
te voorzien. Tot 16 juni in deSingel, Desguinlei 25,2018 Antwer
pen (03/248.28.00).

DENSITIES (DOWNTOWN AALST). Aalst is een provincie
stad waar de industrie nog manifest visueel en olfactorisch in het 
centrum aanwezig is. De site van het Amylum-terrein tussen de 
gedempte Dendermeander en het gekanaliseerde stuk van deze 
rivier maakt onlosmakelijk deel uit van het collectieve geheugen 
van deze stad. Kunstenaar Peter Downsbrough en architect Christian

Lili Dujourie

16 april 1996 tot 1 juni 1996

Antony Gormley

8 juni 1996 tot september 1996
(gesloten tussen 28 juli en 13 augustus)

Xavier Hufkens

Sint-Jorisstraat 8, 1050 Brussel 
tel. 02 646 63 30 fax. 02 646 93 42

Open van dinsdag tot zaterdag van 12 tot 18 uur
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Ricardo Brey (C)

James Chapman (GB)

GALERIE PAUL ANDRIESSE

Berlinde De BRUYCKERE (B)

Gu Dexin (China)

META Isæus-Berlin (S)

Job KOELEWIJN (NL)

A.P. Komen (NL) / Karen Murphy (IRL)

Joep van Lieshout (NL) 

Hervé Paraponaris (F) 

Mike Tyler (USA)
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Kieckens trachten met behulp van een installatie in de voormalige 
industriële ruimte van Galerij S65 de relatie tussen dit industrieel 
geheel én de stedelijke context te onderzoeken. Tot 1 juni in Galerij 
S65. Tragel 7, 9300 Aalst (053/70.02.17).

PONTZAMPARC. De Franse ster-architect Christian de 
Pontzamparc, die bij het ruimere publiek bekendheid verwierf met 
de Cité de la musique, een van de grands projets van wijlen 
president Mitterand, ontving in 1994 de Pritzkerprijs voor zijn 
architectonisch oeuvre. Zowel te Parijs als te Bordeaux wordt 
Pontzamparc momenteel met een tentoonstelling geëerd. Aan de 
hand van originele schetsen, tekeningen, maquettes, foto’s, meubel
ontwerpen, een video en een diapresentatie worden zijn belangrijk
ste projecten vanaf 1974 tot vandaag in Frankrijk, Japan en USA 
voorgesteld.
Beide tentoonstellingen lopen tot 26 mei in Arc en Rêve Centre 
d’Architecture. Entrepot, Rue Ferrière 7, Bordeaux (05/65.27.836) 
en inCentre Georges Pompidou, Rue Martin, Paris (01/44.78.12.33).

JAREN VIJFTIG EN ZESTIG. In Nederland, dat nochtans een 
rijke traditie van monumentenzorg heeft en dat door zijn promi
nente rol in het internationale modernisme zijn moderne meesters 
koestert, valt een zekere miskenning en misprijzen ten aanzien van 
de architectuur uit de jaren ’50 en ’60 te bespeuren. Veel gebouwen 
uit de wederopbouw-periode worden momenteel bedreigd door 
sloop en verminking terwijl er ondanks een groeiende waardering 
nog weinig kennis over is vergaard. Het Nederlandse Architectuur
instituut wil aan dit euvel verhelpen door vanaf april de tentoonstel
ling “De moderne jaren vijftig en zestig” in de grote zaal op touw 
te zetten. Naast hoogtepunten van architecten als Oud, Rietveld, 
Maaskant en Van den Broek & Bakema, bevat de tentoonstelling 
een ruime selectie van werk van vaak minder bekende architecten 
die duidelijk laten zien hoe wijdverspreid het'modernisme in 
Nederland raakte.
Daarnaast lopen in het NAi nog een tweetal andere tentoonstellin
gen. Tot 16 juni zijn er de ontwerptekeningen en maquettes te zien 
van OMA, Borek Sipek Studio, Kees Christiaanse Architects & 
Planners, Architectuurstudio Hertzberger, Hoogstad Architecten 
en Architektenburo Bolles + Wilson voor het nieuwe Luxor Thea
ter. De inzendingen voor deze prijsvragen worden samen geëxpo

seerd met de ontwerpen van Daniel Libeskirid, Behnisch & Behnisch, 
Ortner & Ortner+Arup, Nasrine Seraji-Bozorad, Alsop & Störmer, 
Herman Hertzberger, Fumihiko Maki en Sauerbruch & Hutton voor 
het Musicon Bremen.
Als orgelpunt van het themajaar Architectuur & Onderwijs is tot 
2 juni in de Balkonzaal de tentoonstelling “De schepping van de 
architect. 200 jaar bouwkunstonderwijs in Nederland” te zien. 
Deze expositie laat zien hoe het Nederlandse architectuuronderwij s 
van de ambachtelijke stadtekenacademies evolueerde tot de hui
dige geïnstitutionaliseerde opleidingen. Tot 21 juli in het Neder
lands Architectuurinstituut. Museumpark 25,3015 CB Rotterdam 
(010/436.69.75).
(S.J.)

Plastische kunsten

GUILLAUME BIJL. Met zeven installaties en een tiental compo
sities presenteert Guillaume Bijl een tentoonstelling in het Muhka 
waarmee hij zijn meesterlijk oog voor detail en compositie en zijn 
inzicht in de enscenering van handel, diensten, amusementsindustrie 
en musea perfect demonstreert. Wie sceptisch denkt Bijl ondertus
sen wel te kennen, mist onder meer wat volgt: twee functionele 
ruimten (een veilingzaal en een TV-quiz decor “Le jeu de Vart, 
chaque samedi soir en direct de ce musée”), vier pseudo-didacti- 
sche, historische installaties met museaal karakter waaronder de 
sterfkamer van componist J. Vogl, het Documenta Wasmuseum 
met afgeleide souvenirs, een nieuw beknopt naturama van de 
prehistorische mens en niet te vergeten de excellente “235 belang
rijke en minder belangrijke foto ’s van de tweede helft van de 20ste 
eeuw”. Alles is afgewogen en tot een volwaardig parcours ineen
geschoven, ingekleed en uitgebalanceerd volgens de beschikbare 
ruimten van dit museum.
De catalogus, verdienstelijk opgevat als vervolg van het in 1991 
door Roland Patteeuws “Kunst & Projecten ” uitgegeven over
zicht, bevat een uitstekend essay van Frank Vande Veire. Zakelijk 
becommentarieert Bijlzelf voorts zijn toegepaste categorieën ‘Com

posities’-, ‘Transformatie’-, ‘Situatie’- en ’Sorry’-installaties. 
Stephan Berg tenslotte situeert het werk kort in een fin de siècle- 
geest en trekt parallellen met het werk van Femand Khnopff: Bijis 
transformaties als een soort liefdevol geamuseerd opslaan van een 
voorbije tijd. Zijn opgezette meeuwen, gefotografeerd in het stads
landschap, verdwijnen als waarneembare kunst maar tegelijkertijd 
verdwijnt de stad als werkelijkheid om te verworden tot een door 
ons gemaakt driedimensionaal ding. Werk dat om reactie vraagt. 
Tot 9 juni in het Muhka, Leuvenstraat 32, 2000 Antwerpen (03/ 
238.59.60). Tot 6 juli: een kunstige selectie composities en een 
situatie van Bijl in Galerie Jamar, Verlatstraat 12,2000 Antwerpen 
(03/238.68.75).

D’UN L’ŒUVRE L’AUTRE. Guy Schraenen, conservator van 
de afdeling kunstenaarsboeken in het Neues Museum Weserburg in 
Bremen, verzorgt sinds vijf jaar een gelijkaardige verzameling voor 
het Koninklijk Museum van Mariemont. Vertrekkend vanuit deze 
collectievorming werd van tien kunstenaars de volledige boeken- 
produktie bijeengebracht en geconfronteerd met hun echte kunst
werken. Doel is om te tonen welke omvang het fenomeen 
kunstenaarsboek heeft aangenomen en hoé vorm en inhoud in 
relatie tot elkaar worden uitgewerkt. Deze tentoonstelling verenigt 
uiteenlopende kunstenaars als onder meer Dieter Roth, Daniel 
Buren, Richard Long, Peter Downsbrough en Christian Boltanski. 
Bij deze tentoonstelling stelde Guy Schraenen een catalogus samen 
met een introductietekst rond de aangebrachte thema’ s en een extra- 
bijdrage van de kunstenaars. Nog tot 16 juni in het Koninklijk 
Museum van Mariemont, 7140 Morlanwelz-Mariemont (064/ 
21.21.93). Ter herinnering herhalen we dat “Encore... Bruxelles”, 
Barthélémylaan 20,1000Brussel(02/512.12.02)een selectie uit de 
Belgische kunstenaarsboekenproduktie sinds 1960 presenteert en 
men in het Museum van Hedendaagse Kunst in Gent tot 27 mei een 
keuze internationale publikaties van de voorbije twee jaar tentoon
stelt. Maar voor de echte omgang ermee verwijzen we u gewoon 
naar de gespecialiseerde boekhandel.

HONORE 3’0. De aan collectieve evenementen inherente opge
wonden stemming brengt vaak met zich dat op lange termijn het 
werk van de individuele deelnemers er voor een stuk bij inschiet. 
Honoré 3’0 mocht bij tentoonstellingen als “This is the show... ” in

HAAGS GEMEENTEMUSEUM

Franse meesters van het Pushkin Museum in Moskou
Van Monet tot Matisse

van 13 juli tot 13 oktober 1996

Stadhouderslaan 41, Den Haag, 070/33.81.111

F^/7

Karin Arinh 

Mariehe van Diemen 

Moritz Ebinger 

Fransje Killaars 

Krijn de Koning 

Federico D'Orazio 

Marh Manders 

Marijhe van Warmerdam

Sylvie Zijlmans

winnaars van de touche prijzen voor ruimtenjh werh, 1993-1995
Elh jaar reiKt Kunststichting Touche Nederland drie prijzen uit voor ruimtelijh werh van jonge Kunstenaars.

c O O 76 iTlEH 77 JUEU5TUS 1996

CEHTRJJL mUSEUm UTRECHT
Agnietenstraat I. 3512 KA Utrecht, tel: 030 236 23 62 fax: 030 233 20 06

4
Per jaar worden maximaal 12 studenten toegelaten op basis van 
voorgelegd werk.
Aanname gedurende het gehele studiejaar.
Voor elke student staat een atelier ter beschikking. so

Informatie: HKA/Ateliers Arnhem,
Onderlangs 9, 6812 CE Arnhem, 
026-3535628 (.week) 026-3535679 (woensdag).

%
O
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«PÇSïïvoo‛19 hoOl voor de " 
deHogescn —

Vaste docenten 1995/1996:
Paul Donker Duyvis , Willem Sanders.

3535

11

Gastdocenten 1995/1996:
Wim Beeren, Maarten Bertheux, Cornel Bierens, Antonio Dias, 

Hein Jacobs, Gerald van der Kaap, John Körmeling, 
Marcos Llora Read, Dick Verdult, Alex de Vries, Ruby van de Wint.
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Gent en "Among others" in Venetië op veel bijval rekenen, maar 
uiteindelijk blijft hij opgescheept met het probleem dat hij voor 
zichzelf uitgekiend heeft. Spelletjes incalculeren is natuurlijk altijd 
leuk, net als ideeën lanceren rond het wegschenken van heb
bedingetjes, het opgeven van het auteurschap bij dergelijke trans
acties en het nastreven van totale communicatie. Het tentoonstellings- 
programma van “Oh!" op de verdiepingen boven de kroeg “De 
Dolle Mol" reserveerde voor hem een kamertje dat ondertussen 
volgestouwd is met diamateriaal over de Voorbije jaren. Een ar
chief- en projectiekamer waar 0’0 - zoals duidelijk vermeld - 
publiek kan ontvangen zonder dat hij zijn echte thuisbasis moet 
prijsgeven. Een ‘kijkkoepel’ doorheen de deur biedt een glimp op 
eventuele activiteiten en op de continue diapresentatie. En men kan 
speels een abstract oog de ruimte in- en uitblazen door middel van 
een tegen de deur opgespannen darmstelsel. Buiten blijft men 
sowieso, tenzij op afspraak (075/61.17.56). Tot 26 mei stelt Honoré 
3’0 er ‘tentoon’ en tot februari 1997 werkt hij er. Op de ene 
uitnodigingskaart zit hij op een met allerlei verfpotten verhoogde 
stoel, op de andere staart hij zittend naar de voor hem liggende 
potten. Back to basics in “Oh! ”, Spoormakerstraat 52,1000 Brus
sel (02/223.03.66).

PHILIPPE VAN SNICK en MANFRED JADE. De tentoonstel- 
lingspolitiek van het private Museum Dhondt-Dhaenens bestaat 
erin een Belgische (Vlaamse?) kunstenaar uit te nodigen die er op 
zijn beurt een buitenlander bijhaalt. Ditmaal exposeert Philippe 
Van Snick er. Hij werkt met de zichzelf opgelegde duale constanten 
blauw (dag) en zwart (nacht) en de net (niet) verzadigde monochrome 
kleuren, die onderling worden uitgespeeld. Zijn gast is de in Brussel 
verblijvende Duitse fotograaf Manfred Jade, afgestudeerd aan de 
Becherschule. Als opening van de ruimte “Encore...Bruxelles" 
toonde hij - welhaast all-over te noemen - fotoreeksen van jong 
opschietend geboomte, vet- of klimplanten. Jade registreert dit 
leven koudweg als een scherm, zonder uitgekiend motief. Organis
men lijken vanuit zichzelf te ontluiken. De gespannen lobben van 
de vetplanten met hun diep verzadigde kleurpigmenten-vullen 
voldaan het fotobeeld, tot barstens toe. De klimplanten vermengen 
zich over allerlei ondefinieerbare soorten ondergrond tot een gol
vend tapijt. Van 12 meitot-23 juniinhetMuseumDhondt-Dhaenens, 
Museumlaan 14,9831 Deurle (09/282.51.23).

PIERRE BISMUTH. De haar het centrum van Brussel verhuisde 
Galerie Mót & Van den Boogaard heropende met nieuw werk dat 
de verbeelding van de toeschouwer op de proef stelt. Bij de huidige 
opstelling onthoudt Bismuth de bezoeker elk publiek beeld om des 
te meer private beelden te genereren. Een woordje uitleg. Vanuit 
een fascinatie voor de mogelijkheid tot ‘inleving’ bij de stomme 
film en de meermaals geformuleerde stelling dat de sprekende film 
de magie van het beeld zou hebben ondermijnd, stelt Bismuth een 
omgekeerde beweging in werking. Wat neemt de toeschouwer waar 
van een film waarvan hij/zij enkel het geluid krijgt aangereikt? 
Voor het werk “Postscript” vroeg hij een dactylo om in real time 
een relaas uitsluitend op basis van de geluidsband van een door hem 
nooit geziene film op de computer uit te tikken. Dit relaas van 
dialogen en de interpretatie van allerlei bruitages wordt als een 
quasi droge eindgeneriek op een wand geprojecteerd waarbij de 
toeschouwer tevens via een koptelefoon de originele geluidsband 
met het luidruchtige getokkel van de dactylo op het klavier kan 
vólgen. Je weet niet welke film je ziet, je twijfelt of je de ogen sluit 
voor het scherm dat slechts ‘achterop’ dialogen en geluiden vast-

* legt. Maar het klavierwerk met zijn eigen ritme stuurt de aandacht

Plastische kunsten kort

■ Galerie Philomene Magers, Maria-Hilfstrasse 17,50677 Köln 
(0221/31.88.43): “Arbeitausden 70erJahren” van Dan Flavin: tot 
31 juni.
• Künstlerhaus Stuttgart, Reuchlinstrasse 4B, 70178 Stuttgart 
(0711/61.76.52): “Hype!, Hit!, Hack!, Hegemony!”’. tot8 juni.
■ Württembergischer Kunstverein, SchloBplatz 2,70173 Stuttgart 
(0711/22.33.70): Herbert Hamak, Nobert Prangenberg: tot 26 mei; 
Martin Honert, Stefan Hoderlein: 6 juni tot 7 juli.
■ Stadtische Galerie, Ootmarsuner Weg 14, 48527 Nordhorn 
(05921/87.83.98): Avery Preesman: tot 27 mei.
• Westflisches Landesmuseum für Kunst und Geschichte, 
Domplatz 10,48143 Munster (0251/59.07.01 ): Morris Louis retro
spectieve: 19 mei tot 28 juli.
• Sprengel Museum, Kurt-Schwitters-Platz, 30169 Hannover 
(0511/168.38.75): “Sammlung Niedersachsische Sparkassen- 
stiftung" met werk van Gerhard Richter, Thomas Schiftte, Sigmar 
Polke...: 19 mei tot 18 augustus; “Leibnitz-Arbeit” van Hanne 
Darboven: 11 juni tot 20 oktober.
• Portikus, Schöne Aussicht 2,60311 Frankfurt am Main (069/ 
60.50.08:30): Sarah Lucas: tot 19 mei; Ulrike Grossarth: 25 mei tot 
21 juli.
■ Schim Kunsthalle, Römerberg, 60311 Frankfurt am Main (069/ 
29.98.82.11 ): retrospectieve Lucio Fontana: 8 juni tot 1 september.
• Kunsthalle Wien, Karlsplatz, 1040 Wien (01/586.97.76): 
“Wunschmachine Welterfindung, a history of techno-visions since 
the 18th century": 5 juni tot 4 augustus.
■ Aquarium, Galerie de l’Ecole des Beaux-Arts de Valenciennes, 
rue Ferrand 8, 59300 Valenciennes (27.22.57.63): “Lyceum" van 
Karen Knorr: tot 25 mei: “Peintures 1986-1996” van Narcisse 
Tordoir: 12 juni tot 27 juli.
■ Musée d’Art Moderne, Allée du Musée J, 59650 Villeneuve 
d’Ascq (20.05.42.46): “Collections-collection ’’presentatie van de 
collectie met onder meer “La peinture sort de ses réserves” van 
Claude Rutault: tot september.
• Musée du Louvre, 75058 Paris Cedex 01 (01/40.20.51.12): 
“Nouvelles acquisitions du département des sculptures 1992-1995 
tôt 8 juli; “Pisanello (1395-1455), le peintre aux sept vertus” een 
uit de kluiten gewassen retrospectieve: tot 5 augustus.

naar het geprojecteerde werkblad, waar een weergave in starre 
zinnen zich concretiseert en de cursor met zijn eigen gemechani
seerde hartslag, in spanning wacht op een volgende episode, een 
verbetering tracht door te voeren of onverschillig aan flarden 
geluiden voorbijgaat. “Postscript” is een onderzoek naar de 
ontbundelde geluids- en beeldwerking in de film èn maakt duidelijk 
wat Bismuth met zijn in produktie zijnde blinde.film voor ogen 
heeft. De regisseur moet zijn beelden vormen terwijl het publiek ze 
weer moet ontleden. Maar hoe gaat men te werk met een camera 
waarvan enkel de geluidsopname werkt en men toch een film wil 
realiseren, hoe met geluid de verbeelding van een geluid opwek
ken?
Tot 24 mei is een bezoek aan “Postscript” (“Profession reporter" 
van Michelangelo Antonioni!) zeker aanbevolen. Tot 24 mei in

• Jeu de Paume, Place de la Concorde, 75001 Paris (01/ 
47.03.12.50): “Un siècle de sculpture anglaise” van Jacob Epstein 
tot Damien Hirst: van 5 juni tot 15 september.
■ Musée du Petit Palais, avenue Dutuit 1, 75008 Paris (01/ 
42.65.12.73): “Albrecht Durer, œuvre gravé”: tôt 21 juli.
■ Musée d’Art Moderne, Avenue du Président Wilson 11,75116 
Paris (01/47.23.61.27): retrospectieve van Pierre Soulages: tôt 
23 juni; Felix Gonzalez-Torres, Willie Doherty, Nigel Rolfe: tot 
16 juni.
• Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain, Promenade des 
Arts, 06300 Nice (93.62.61.62): Giovanni Anselmo en arte povera 
multiples: tot 16 juni.
■ Magasin, Cours Berriat 155, 38028 Grenoble, cedex 1 
(76.21.95.84): “860 m2, une sélection d’œuvres du Frac Rhône- 
Alpes”: tôt 9 juni; “Every holiday" van Liam Gillick en Gabriel 
Kuri: tot 14 juli.
• Kunsthalle Zürich, LimmatstraBe 270, 8005 Zürich (01/ 
272.15.15): Gabriel Orozco: 5 mei tot 23 juni.
■ Museum für Gestaltung, Ausstellungsstrasse 60, 8005 Zurich 
(01/446.22.11): “Biindel, Fâcher, Welle,beweglicheArchitekturen” 
van Santiago Calatravas: tot 14 juli.
■ Hallen für Neue Kunst, Baumgartenstrasse 23, 8200 
Schaffhausen (0527/625.25.15): jaarlijkse publieke opening van 

deze privé-collectie met grote ensembles van onder andere Cârl 
Andre, Joseph Beuys, Donald Judd, Bruce Nauman, Lawrence 
Weiner: tot 30 oktober.
■ Centre d'Art Contemporain, Petites-Rames 22,1700 Fribourg 
(037/23.23.51): Dominique Gonzalez-Foerster, Renee Green: tot 
26 mei.
• Centre for Contemporary Arts, Sauchiehall Street 350, Glasgow 
G2 3JD (0141/332.75.21): “Boxer” met onder meer Bruce Weber, 
Kurt Marcus, Keith Piper en Andrew Heard: tot 9 juni; “Offside! 
Contemporary artists andfootball” met onder meer Mark Wallinger, 
Nick Waplington, Lucy Gunning en Adam Beebee: 8 juni tot 
1 September.
■ Royal Academy of Arts, Picadilly, London W1V 0DS (071/ 
494.56.15): “Gustave Caillebotte (1848-1894), the unknown 
impressionist”: tot 23 juni.

Galerie Mot & Van den Boogaard, Dansaertstraat 46,1000 Brussel 
(02/514.10.10).
(E.W.)

PEILING. De olie-multinational Shell financiert de tentoonstel
ling “Peiling ”, die elk jaar in een ander Nederlands museum wordt 
gehouden. Op “Peiling” wordt een door het betreffende museum 
gemaakte selectie van werk van jonge, in Nederland woonachtige 
kunstenaars gepresenteerd. Een aantal van de tentoongestelde kunst
werken wordt vervolgens door Shell aangekocht en aan het betref
fende museum in bruikleen gegeven - een schenking kan er bij dit 
bedrijf blijkbaar niet vanaf.
“Peiling ’96" vindt plaats in het Stedelijk Museum, en de hand van 
conservatoren Leontien Coelewij en Martijn van Nieuwenhuizen is
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duidelijk herkenbaar. Zij kozen voor typische vertegenwoordigers 
van de jongste generatie installatiekunstenaars, die vaak met vrij
blijvende en solipsistische ensembles trachten te verhullen, dat zij 
niet in staat zijn overtuigende vormen te vinden. Maddy Arkesteyn 
en Mathilde ter Heijne horen in deze categorie.
Overtuigender zijn de geestige werken van Voebe de Gruyter, die 
onder andere gloeilampen verkoopt en een lichtgevend parcours 
door een winkelstraat ontwierp: "Weer 100 gulden lichter!”. Uit
schieter is de zaal met prikborden van de in Engeland geboren Tariq 
Alvi, die de meest divergente plaatjes aaneenreigt. V ooral anatomi
sche tekeningen van honden en homo-porno zijn geliefde motieven, 
al dan niet minutieus vastgepind met tientallen spelden. Ook Alvi 
schept een ‘open kunstwerk’ dat diverse ingangen heeft en geen 
rechtlijnig verhaal vertelt, maar in tegenstelling tot veel andere 
deelnemers aan “Peiling ” weet hij de kijker te boeien - wellicht kan 
het in diskrediet geraakte woord ‘talent’ hier iets verklaren. Tot 
26 mei in het Stedelijk Museum, Paulus Potterstraat 13,1071 CX 
Amsterdam (020/573.29.11).

MUNCH EN NA MUNCH. Directeur Rudi Fuchs van het Amster
damse Stedelijk Museum schroomt niet om archaïsch aandoende 
sweeping statements af te leveren over de invloed van de ‘volks
aard’ op de kunst. Amerikaanse kunst is brutaal, groots van opzet 
en in wezen oppervlakkig, terwijl Duitse kunst van nature diep en 
donker, metafysisch is. Werken die niet in dit ranzige wereldbeeld 
passen, worden door Fuchs dan ook grotendeels geïgnoreerd. In de 
catalogus van de tentoonstelling “Munch en na Munch” mijmert 
Fuchs over het specifiek Noorse en noordse karakter van Munchs 
kunst, dat onder andere in een afwijzing van Frans avantgardisme 
tot uiting zou komen. De laatste decennia van zijn leven (tussen 
1907 en 1944) bouwde Munch dan ook in betrekkelijk isolement 
stug verder aan zijn ‘noordse’ oeuvre.
Ook een ander punt is voor Fuchs van belang: dat van de ‘traagheid’ 
van de schilders die doorgaan met het scheppen van een eigen 
schilderkunstig oeuvre - ook al gebeuren er verder in de kunst
wereld allerlei avantgardistische dingen, die de activiteiten van 
deze schilders wellicht ouderwets doen lijken. En aldus heeft Fuchs 
een aanknopingspunt om naast het zelden buiten Noorwegen ge
toonde, gaandeweg minder symbolistisch wordende late werk van 
Munch (waarvan men een zeer fraai overzicht krijgt), ook werk van 
hedendaagse schilders te tonen. Om enige affiniteit met Munch te 
bezitten moeten ze natuurlijk wel Skandinavisch zijn (Kirkeby) of 
tot de zielsverwante Germanen behoren (Karl Appel, Georg Baselitz, 
Joseph Beuys, Günther Förg, Markus Lüpertz, Arnulf Rainer, de in 
dit gezelschap volstrekt misplaatste Gerhard Richter...). Domenico 
Bianchi en Jannis Kounellis zijn de alibi-zuidelingen. Wat de non- 
schilder bij uitstek Joseph Beuys op de tentoonstelling te zoeken 
heeft? Wel, net als Fuchs zag hij in Munch de personificatie van het 
noordse: “als er iemand noords is, dan is het wel Munch. ”
Tot9 juniinhetStedelijkMuseum,PaulusPotterstraatl3,1071 CX 
Amsterdam (020/573.29.11).

DE APPEL. Stichting De Appel in Amsterdam verzorgt elk jaar 
een Curatorial training programme voor jonge tentoonstellings
makers. Deze stoomcursus mondt uit in een tentoonstelling in De 
Appel, waarbij vorig jaar Fabrice Hybert tuingereedschap en ander 
nuttig spul verkocht. Dit jaar moest het allemaal nog wat ongewo
ner worden; vandaar dat Diana Stigter en Annet Gelink van de 
Amsterdamse Bloom Gallery op een morgen constateerden dat de 
hele galerie was leeggeroofd - niet alleen de kunstwerken van Paul 
de Reus, ook de administratie en de computer waren weg. Het bleek 

dat de kunstenaar Maurizio Cattelan in samenwerking met de jonge 
curatoren de boel had leeggehaald om dé hele inboedel - in dozen 
verpakt - in De Appel te exposeren. Aangezien de daders al snel 
werden achterhaald, is één van de ruimtes op de tentoonstelling 
“Crap shoot ” nu leeg, op een aantal statements over dit voorval van 
de kunstenaar, de tentoonstellingsmakers en De Appel na.
In het bij de tentoonstelling behorende krantje speculeert curator 
Kay C. Pallister onder de titel “Petting a dead horse. Terrorism in 
art? Who cares ” over de attitude van de deelnemende kunstenaars. 
Zij stellen zich volgens Pallister niet op als buiten de kunstwereld 
staande ‘terroristen’, die pogen het systeem te ondermijnen; nee, ze 
spelen van binnenuit met het syteem en maken er grapjes over. Dat 
resulteert helaas vaak in de volstrekt overbodige neo-neo-avant- 
garde met al haar pseudo-transgressie die momenteel zo bij jongere 
kunstenaars in trek lijkt te zijn. Kendell Greers verlaagde de 
doorgangen op de eerste verdieping van De Appel - een radicale 
ondermijning van de kijk- en loopgewoontes van het kunstpubliek ! 
Ook liet Greers Rudi Fuchs door een detective bespioneren, en de 
hopeloze incompetentie die uit diens verslag blijkt, maakt dit werk 
tot een van de geslaagdere van de tentoonstelling - alhoewel men bij 
deze actie ook zo zijn bedenkingen kan hebben. Verder onder meer 
vernielde kantoorinrichtingen van Jes Brinch en Hendrick Plenge 
Jakobsen en een labyrint van Halter/Gratewohl. In combinatie met 
“Peiling ” in het Stedelijk Museum kan men een goed overzicht van 
hedendaags academisme verkrijgen - Jeroen Eisinga is overigens 
op beide tentoonstellingen vertegenwoordigd. ”Çrap shoot” tot 
19 mei in De Appel, Nieuwe Spiegelstraat 10, 1017 DE Amster
dam (020/625.56.51).

RUNGE EN FRIEDRICH Het Van Gogh Museum presenteert 
voor het eerst in Nederland een wat ruimere selectie uit het werk van 
Philipp Otto Runge en Caspar David Friedrich, de twee belangrijk
ste Duitse romantische schilders, die in zekere zin eikaars antipo
den zijn. Runge creëert een wereld waarin alles harmonieert, waarin 
‘de adem van God’ alles bezielt, terwijl bij Friedrich het moderne 
individu vaak geïsoleerd in het landschap staat en niet met de 
goddelijke natuur kan versmelten. Helaas zorgt de beperkte opzet 
van de tentoonstelling (het thema is “Het jaar en de dag ”, hetgeen 
alleen bij Runges preoccupaties goed aansluit) ervoor dat er op twee 
of drie uitzonderingen na van Friedrich slechts secundaire en 
minder ambitieuze werken te zien zijn, die aan zijn radicaliteit geen 
recht doen. Tot 23 juni in het Van Gogh Museum, Paulus Potter
straat 7 1071 CX Amsterdam (020/570.52.00).

HANS HAACKE. In navolging van onder meer Peter Greenaway 
en Robert Wilson zal Hans Haacke deze zomer als gastconservator 
een expositie samenstellen uit de collectie van Museum Boijmans 
Van Beuningen (amateurfiloloog Chris Dercon ontdekte dat de y in 
de naam van het museum een ij behoort te zijn, vandaar de nieuwe 
spelling). Als opmaat voor dit evenement worden in de ingang van 
het museum twee werken van Haacke uit 1979 tentoongesteld. 
Aangezien hij deze werken voor een tentoonstelling in Eindhoven 
maakte, is het weinig verwonderlijk dat zij de handel en wandel van 
Philips onder de loep nemen.
In het fotodrieluik “Toch denk ik dat U mij niet de juiste motieven 
toeschrijft” poseert in het centrale deel Frits Philips als idealist, 
terwijl links en rechts Philips’ activiteiten in Zuid-Afrika tegen het 
licht worden gehouden. Schrijnender nog is het andere werk, 
gebaseerd op een advertentie uit een Iraanse krant van 1975: 
“Philips in Iran betuigt zijn oneindige dankbaarheid aan Zijne 
keizerlijke Majesteit de Sjah van Iran die de nationale eenheid 

veilig heeft gesteld door-de oprichting van de Iraanse 
wederopstandingspartij. ” Deze gênante tekst is door Haacke in het 
Arabisch vereeuwigd op een sober doch decoratief tapijt. Zonder 
twijfel zal Haackes tentoonsteling andere koek worden dan de 
spektakels die Greenaway en Wilson presenteerden. Tot 18 augus
tus in Museum Boijmans Van Beuningen, Museumpark 18-20, 
3015 CX Rotterdam (010/441.94.00). De door Haacke samenge
stelde tentoonstelling is vanaf 9 juni tot 18 augustus te zien.

MANIFESTA. “Manifesta " is een nieuwe kunstmanifestatie (van
daar de naam, vermoeden wij zo), die om de twee jaar in een ander 
Europees land zal plaatsvinden. Rotterdam bijt de spits af; vanaf 
9 juni zal op diverse plaatsen in de stad (waaronder uiteraard Witte 
de With en museum Boijmans Van Beuningen) werk van jonge en 
vaak onbekende kunstenaars uit zowel Oost- als West-Europa te 
zien zijn - vaak speciaal voor de desbetreffende plek vervaardigd. 
“Manifesta ”, die tot een kleinschaliger alternatief voor de documenta 
uit moet groeien, zal trachten de complexe artistieke geografie van 
het Europa van na de val van de muur in kaart te brengen.
De selectie van de deelnemers geschiedde door een internationaal 
team van tentoonstellingsmakers (waaronder de onvermijdelijke 
Hans-Ulrich Obrist), dat zich in informatiefolders compleet met 
portretfoto’ s in kleur aan eventuele geïnteresseerden presenteerde, 
voordat er ook maar een enkele naam van een deelnemende kunste
naar bekend was. Inmiddels zijn die er wel: tot de 70 kunstenaars uit 
twintig landen behoren bijvoorbeeld Rosemarie Trockel, Douglas 
Gordon, Patrick Van Caeckenbergh en Renée Kool. Aan de selectie 
gingen debatten tussen de organisatoren en kunstenaars in diverse 
Europese steden vooraf. Chris Dercon sprak in NRC Handelsblad 
zijn tevredenheid uit over het feit dat hij van de helft van de 
deelnemers nog nooit heeft gehoord.
Dercon is ook verheugd dat “de jonge bohémiens van de twintigste 
eeuw (...) zich kunnen afzetten tegen het ‘academisme’ van de drie 
gepensioneerde kunstenaars die tegelijkertijd in Rotterdam te zien 
zullen zijn: Lawrence Weiher, Hans Haacke en Daniel Buren”. 
Eerbied voor verdienstelijke senioren is blijkbaar niet ‘s mans 
grootste forte. Zongen Van Kooten en De Bie echter niet ooit dat de 
oude lullen almaar jonger worden? Het zouteloze, academische 
pseudo-avantgardisme van iemand als voornoemde Renée Kool 
lijkt die stelling te staven. Het is dus nog de vraag of de Manifesta- 
kunstenaars altijd radicaler en vernieuwender dan de ‘gepensio
neerden’ zullen blijken te zijn. Hoe dan ook, een bezoek aan 
Rotterdam dient in ieder geval op het programma te staan. 
“Manifesta 1 ”, op 12 museale plaatsen in en rond het Museumpark 
van Rotterdam van 9 juni tot 18 augustus. Voor informatie kan men 
terecht op het adres William Boothlaan 4,3012 VJRotterdam(010/ 
433.15.57). (S.L.)

CL ASSIFICTIONS. De Université Rennes 2, Maîtrise des Sciences 
et Techniques, biedt sinds 1992 eveneens een tweejarige aanvul
lende opleiding-met-tentoonstelling aan: ’’Métiers de I ’expositions, 
option art contemporain ”. Vorig jaar resulteerde de door de studen
ten gerealiseerde tentoonstelling rond het thema “Laboratoires, 
pour une expérience du corps" in een publikatie die op evenwich
tige wijze het midden houdt tussen het uitdiepen van dit thema en 
een proefwerk voor de betrokken studenten. Deze introduceerden 
met wisselend succes het werk van kunstenaars als Patrick 
Van Caeckenbergh, Damien Hirst, Kiki Smith en Fabrice Hybert. 
Met werk van onder meer Stephen Prina, Lisa Milroy, Hermann 
Pitz en Jac Leirner richt men deze keer onder de titel “Classifictions ” 
de aandacht op de praktijken van verzameling, inventarisering en
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The first edition of a new European biennial 
of contemporary art
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All-in-one 
TICKET 
f115,-

Web-site: http://www.medlaport.org/~manifesta 
For more information: 06-899 8890 (40ct./min.) 

From outside Holland: 31-10-433 1557

PHILIP MORRIS IS MAIN SPONSOR OF MANIFESTA 1

Zoerse 
'96

15 juni - 8 september 1996
Domein Kasteel van Halle
( Gemeentehuis Zoersel-België )

Dagelijks open van 14 tot 19 u.
Info: 03/380.13.00

- Maandag gesloten.

Organisatie :
Kunst in Zoersel vzw
Monnikendreef 5,2980 Zoersel

• Marc de Hoover • Peter Doumsbtvugh • Marin Kasimir • David Lamdas • Bernd Lohaus • Guy Mees • Joëlle Tiieduickx • Philippe Vanhadea" • Phil ippe VanSnidc • Richard Venlet • Leen Voet • Marthe Wévy
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PRESENTATIE
EN WERKPLAATS VOOR VERKENNINGEN
IN DE DIGITALE OPENBARE RUIMTE

TOEGANG TOT GESELECTEERDE SITES 
* ON LINE: BIJDRAGEN VAN 

INTERNATIONALE CORRESPONDENTEN 
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10 COMPUTERS MET INTERNET-ACCESS 
* LEZINGEN EN PRESENTATIES 

DOOR ROUTINIERS * CYBRARIAN: 
JOUKE KLEEREBEZEM

SCOom Hck 
dinsdag t/m zaterdag 16-12us
Spui 193-195, 4e etase 

25IX BN Den Haag
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1070 3658985 
raxO7O 3617962

IN SAMENWERKING MET:
‘T PAARD, KORZO, WORLD WIDE VIDEO CENTRE, 
HET KONINKLIJK CONSERVATORIUM, TU DELFT, 
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[Signaturen]

Gery De Smet
van 13 mei tot 7 juni 1996

Laureaten
academiejaar 1995-96

van 21 juni tot 24 juni 1996

van maandag tot vrijdag van 9 tot 16u30

K 
G

d
Departement Audiovisuele en
Beeldende Kunst (campus Sint-Lucas)
Sint-Jozefstraat 35 2018 Antwerpen
T 03/231 22 86 F 03/231 98 78

SINT-LUCASPASSAGE
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GALERIJ S65
TRAGEL 7 9300 AALST

DENSITIES
[ DOWNTOWN AALST ]

PETER DOWNSBROUGH 
CHRISTIAN KIECKENS

4 mei - 1 juni 1 996 
woensdag tot zaterdag 

van 13.30 tot 18.30 uur 
en na afspraak 

tel. (+) 32.53.70 02 1 7 of 77 01 64 
fax. ( + ) 32.53.77 07 87

Guido
G eel en

tm 30 juni 1996

de Tuin

van Pjotr Müller
tm 1 september

DE PONT
Wilhelminapark 1 Tilburg 
dagelijks open 11-17 uur 

maandag gesloten

VanAbbeMUSEUM
Alleen schilderijen...
Van Picasso tot Mariene Dumas. Een feestelijke collectie- 
tentoonstelling naar aanleiding van zestig jaar Van 
Abbemuseum. Met hoogtepunten en ongekende schatten 
uit de schilderijenverzameling. Maar niet alleen schilde
rijen. Ook een documentair overzicht van zes decennia 
tentoonstellingsbeleid en grafische vormgeving

12 mei t/m 25 augustus 1996
opening zaterdag 11 mei 15.00 uur

tijdelijk adres Vonderweg 1 Eindhoven (t.o. PSV-stadion) 
tel. 040.275 52 75, fax 040.246 06 80
dinsdag t/m zondag 11-17 uur
iedere zondag om 3 uur gratis rondleiding

Rotterdam
GALERIE DE BRIEDER

Oostplein 150 3011 KZ Rotterdam tel./fax 4131500 do-zo 13.30-17.30

20/4-19/5 29/6-18/8
MAARTEN VAN GENT ZOMER ETALAGE 

TENTOONSTELLING 
25/5-23/6

WERELD
TENTOONSTELLING 3

GALERIE FOTOMANIA
Hoornbrekersstr. 22 3012 CL Rotterdam tel. 4135055 wo-zo 12.0017.00

17/4-2/6
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ordening. In de catalogus diepen Frédéric Paul, Paul Ardenne en 
Pierre-Henry Frangne het thema uit. Tot 30 juni in de Galerie Art 
& Essai de l’Université Rennes 2 Haute Bretagne, Avenue 
Gaston Berger 6,35043 Rennes (99.14.15.31). (E.W.)

Fotografie

TABLEAUX DE LA VIE MODERNE. Met erotiek zal het te 
maken hebben (wat niet?) en met het alledaagse. Parallel. Rodolphe 
Janssen levert voor het eerst zijn galerie over aan een curator. 
Onder de titel “Pictures of Modem Life" zocht Robert Nickas een 
achttiental fotografen samen: tussen Arbus en Winogrand. Nickas 
vindt dat de uitvinding van de fotografie deze van het wiel in de 
schaduw stelt, gefixeerde beelden zetten.de herinnering in bewe
ging en stellen ons in staat eindeloos te reizen. In ons hoofd. Zo gaat 
Nickas nog een eind door. Heeft hij zijn concept merkbaar met 
grove steken aan elkaar genaaid, de keuze van zijn fotografen lijkt 
veelbelovend. Als daar - naast Diane Arbus en Garry Winogrand - 
onder meer nog zijn: Larry Clark, Lee Friedlander, Dan Graham, 
Felix Gonzalez-Torres, Peter Hujar, Danny Lyon, Catherine Opie, 
Sam Samore, Annelies Strba, Jeff Wall. Van 8 juni tot 13 juli in 
Galerie Rodolphe Janssen, Livomostraat 35, 1050 Brussel (02/ 
538.08.18). Tot 1 juni hangen er nog schilderijen van Jean-Marie 
Bijtebier en foto’s van Hiroshi Sugimoto.

FOTOGRAFISCHE MOMENTEN. Waarbij ‘fotografische’ 
cursief dient gelezen te worden: fotografische. Om duidelijk te 
maken dat het om fotografie gaat: fotografie. Wat in hoofdzaak 
verwijst naar het quasi onontkoombare feit dat iemand ter vervaar
diging van een beeld een fototoestel heeft gebruikt: een camera.. 
Wat met zich brengt dat deze persoon (m/v) nu eens ‘fotograaf 
genoemd dient te worden: fotograaf, dan weer kunstenaar: kunste
naar.
In het Gentse Museum van Hedendaagse Kunst is momenteel de 
tentoonstelling ‘‘fotografische momenten” te zien en als men daar 
aliets mee wou vertellen, dan blijft onduidelijk wat. In het persbe
richt wordt ze letterlijk aangekondigd als “tegenhanger van Carl De 
Keyzer”, de Gentse Magnumfotograaî die met zijn Oost-Europa- 
project “East óf Eden ” en het verzoeknummer voor Jan Hoet 
“Images of Power. Part 1 ” zijn derde en tot nu meest glorieuze 
expo in het Citadelpark neerzette. Zijn meest op-het-museum- 
afgestemde tentoonstelling, ook. Zeker bij de Powerbedden, een 
reeks over macht die eigenlijk pas rond het jaar 2000 zal afgerond 
worden, kan je daar niet naast. Stevige blow ups vankleuropnamen 
die in joekels van lijsten een manifest eind boven ooghoogte hangen 
te hangen en historiestukken worden genoemd. Maar niettemin: een 
‘tegenhanger’, dus. Van wat?
De “fotografische momenten” die Jan Hoet samensprokkelde, 
stammen uit de eigen verzameling, de collectie van de Stichting 
Artimo Breda en de collecties van het FRAC Nord-Pas-de-Calais 
(hem welbekend als lid van de FRAC-aankoopcommissie en waar
uit overigens een pk foto’s al te zien was, een tijd terug in het 
Brusselse Old England). Een gelegenheidsratatouille van beelden; 
die met horten en stoten stelt dat fotografie - aldus hetzelfde 
persbericht - vandaag “probleemloos als een kunst op zich be
schouwd wordt” en “een vanzelfsprekend mogelijk medium in de 
beeldende kunst” is. Een fotografietentoonstelling is hier: een 

tentoonstelling met foto’ s, alsof een tentoonstelling met tekeningen 
zou kunnen volstaan met het naast elkaar hangen van een stapel 
tekeningen, alle gerealiseerd met een Gilbert-poüood n°2.
Jawel. Er is op zich betoverend materiaal te zien: voor het eerst in 
het Gentse museum een consistente reeks Friedlanders, een story 
van Duane Michals en zelfs een paar (nogal fletse) prints van 
Cartier-Bresson - van wie tot mijn verbazing naar verluidt ook al 20 
jaar terug in het museum een foto zou getoond zijn - er is sterk recent 
werk van Liza May Post, Per Barclay of Dirk Braeckman aanwezig. 
En ja, er vallen interessante vaststellingen te maken: dat Mare 
Triviers portretten bijvoorbeeld weinig of niets om zich heen 
verdragen, zeker geen Serrano, of dat Marcel Mariens foto’s 
allesbehalve slijtvast zijn.
In hoofdzaak komt bij “fotografische momenten” echter een ondui
delijke en juist al te ‘probleemloze’ omgang met fotografie boven
drijven. En die heeft niet zozeer te maken met de losse pols en de 
beperkte tijd&middelen waarmee deze tentoonstelling er moest 
komen, maar met defragmentaire visie die nogal wat verantwoorde
lijken voor hedendaagse kunst hebben op fotografie en op de 
geschiedenis van de fotografie. Niet enkel schuiven ze (wegens 
onbekend?) die hele geschiedenis van het fotografische beeld vaak 
terzijde als een ontwikkeling die sinds 1839 slechts sporadisch en 
dan nog marginaal de kunstgeschiedenis komt lastig vallen. Meer 
nog: niet zelden begint voor hen die geschiedenis pas echt ergens in 
de loop van de jaren 1960 en blijft dan in regel geaxeerd op foto’s 
die tot kunstmusea en -galeries doordrongen. Een ruim en complex 
discours over beelden - waarin om maar iets te zeggen bijvoorbeeld 
ook de roots van Carl De Keyzer te vinden zouden zijn - wordt 
hierbij veronachtzaamd. Een twijfelend documentair fotograaf die 
zich met zijn actuele werk zowat tussen twee stoelen voelt hangen, 
verdiende beter dan een ‘tegenhanger’ op basis van ‘momenten’ uit 
drie beschikbare collecties.
Nog tot 12 mei is Carl De Keyzer in Gent te zien, daarna in het 
Rotterdamse Foto Instituut en de rest van de wereld, “fotografische 
momenten” loopt tot 27 mei in het Museum van Hedendaagse 
Kunst, Citadelpark, 9000 Gent (09/221/17.03).

JOHN BALDESSARI. “There must be more to art than just that,” 
dacht Baldessari toen hij in 1965 zijn schilderijen liet cremeren; En 
tot zijn verbazing meteen in het nieuws kwam. Die media toch. De 
beeldindustrie en haar mechanismen zullen tot zijn vaste repertoire 
blijven behoren: heel wat van zijn fotowerken vinden hun basis in 
gevonden stills uit B-films of foto’s uit tijdschriften. En daarmee, 
zegt Baldessari, wil hij aan de slag zoals een schrijver of een dichter 
te werk gaat. Beelden zie ik als woorden, woorden als beelden. “As 
Flaubert saw his task, I see mine - to find the precise and only word, 
the right images.”, De signaalfunctie van kleuren, diverse strate
gieën inzake schaal en het gebruik maken van syntactische structu
ren zijn slechts een paar van de middelen waarmee hij zijn beeldtaal 
opbouwt. Baldessari neemt zijn kunst au sérieux, al mag erwel mee 
gelachen worden, de knipoog en de ironische tongue in cheek zijn 
nooit veraf. Gruwelijke beelden worden lachwekkend, banaliteiten. 
krijgen een dramatische dimensie. “Hoping to agitate and disturb 
the thought and soul of the viewer ”
John Baldessari ( 1931) stond mee aan de oorsprong van de conceptuele 
kunst en was, eén van de eersten die fotografie op een frisse, 
onconventionele manier ging en bleef gebruiken. Ook als begeesterend 
kunstdocent (onder meer aan het California Institute of Arts) liet hij 
zijn sporen na: Jenny Holzer of BarbaraKruger bijvoorbeeld kwamen 
bij hem langs. Tot 1 juni is recent werk van Baldessari te zien bij 
Galerie Meert Rihoux, Vaartstraat 13,1000 Brussel (02/219.14.22).

Fotografie kort

■ Couvent de Cordeliers, rue de l’Ecole de Médecine 15, 
75006 Paris: “Pina Bausch” van Maarten Vanden Abeele: van 
14 mei tôt 22 juni.
■ Galerie Bouqueret+Lebon, rue de Turenne 69, 75003 Paris 
(40.27.92.21): “Névroses du dimanche et autres pièces’’ : tôt 15 
juni.
• Galerie Michèle Chomette, rue Beaubourg 24, 75003 Paris 
(42.78.05.62): “Une grammaire en suspension-Photographie” van 
Bernard Plossu: tôt 25 mei.
■ Galerie Noire et Blanche, rue Keller 18, 75011 Paris 
(48.07.81.82): “Portrait d’une oeuvre ” van Raoul Ubac: tôt 25 mei.
• Galerie Pons, rue Sainte Croix de la Bretonnerie 38, 75004 
Paris (42.71.46.70): Luis Gonzalez Palma: tot 15 juni.
■ Centre National de la Photographie, rue Berryer 11,75008 Paris 
(53.76.12.32): “Made in China" van Marc Riboud: tôt 27 juli.
Èl Goethe-Institut, Galerie Condé, avenue d'léna 17,75116 Paris 
(54.43.92.30): “Entre mémoire et réalité” van Helga Paris: tôt 
4 juni; “Photographie Garbage Survey Project” van Joachim 
Schmid: van 12 juni tôt 12 juli.
■ Musée national de la Coopération franco-américaine, Château 
deBlérancourt,02300 Blérancourt( 16/23.39.60.16): “L'Amérique 
furtivement” van Henri Cartier-Bresson: tot 10 juni.
■ Sprengel Museum, Kurt-Schwitters-Platz, .30169 Hannover 
(0511/168.38.75): “Ein-Heit” van Michael Schmidt: van 26 mei tot 
4 augustus.
■ Museum Folkwang,Goethestrasse41, Essen (0201/88.45.103): 
Olivo Barbieri: van 23 mei tot 28 juli.
■ Kunsthaus Zürich, Heimplatz 1, CH-8001 Zurich: Inez van 
Lamsweerde: van 7 juni tot 18 augustus.
■ Fotomuseum Winterthur, Griizenstrasse 44, CH-8400 
Winterthur (052/233.60.86): “Origineperdue” met Gosbert Adler, 
Tina Barney, Richard Billingham, Anthony Hernandez, Razal 
Sheikh, Carrie Mae Weems: tot 27 mei.

UTE BEHREND. Er is net een knap boek met foto’s uit. Een 
debuut. De Duitse fotografe Ute Behrend (1961) schakelt zich met 
haar “Girls, some Boys and other Cookies” meteen raak in een 
actuele lijn van eigenzinnige, associatieve kleurfotografie. Recente 
fotoboeken van Paul Graham of Seiichi Furuya komen af en toe in 
het blikveld, maar Ute Behrend doet vooral haar eigen ding. Ze 
vertelt erg direct en nonchalant een verhaal, datje bijna om het even 
waar in het boek kan aanvatten of terugbladerend weer kan oppik
ken of een andere richting uit sturen. Een verhaal over meisjes. Hoe 
ze verschijnen en verdwijnen en het beeld dat ze dan nalaten. 
Bijvoorbeeld. Ze doet dat met een opeenvolging van tweeluiken die 
achteloos lijken samengebracht. Portretten, banale stillevens, snap
shots, toevalstreffers en uitgekiende opnamen worden verontrus
tend scherp aan mekaar gelast en tegelijk aan hun lot overgelaten. 
“Dappere meisjes hebben goede schoenen nodig zodat ze weg 
kunnen lopen als het gevaarlijk wordt,” vindt Ute Behrend. Het is 
de enige geschreven tekst bij dit boek.
Van 18 mei tot 2 juni stelt Ute Behrend tentoon in het vroegere 
gebouw van de Dienst Bevolking van de Stad Gent, Kromme. 
Wal 3,9000 Gent. Op 20 mei om 14.00 uur spreekt ze in de Gentse

VERSCHIJNT IN MEI BIJ YVES GEVAERT UITGEVER:
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Academie voor Schone Kunsten over haar werk. Het boek “Girls, 
Some Boys and Other Cookies" werd uitgegeven bij Scalo/Zürich. 
De tentoonstelling is een realisatie van Obscuur, Vlaanderen- 
straat 41,9000 Gent (09/225.66.40). Recent kwam ook het vierde 
nummer uit van hun tijdschrift “over fotografie in zijn meest ruime 
betekenis”, dit keer worden kanttekeningen geplaatst bij fotografie 
en identiteit.

EVE ARNOLD. Samen met Inge Morath is ze de eerste vrouw die 
bij Magnum binnenraakt. Dankzij haar vroegste reportage met een 
pas gekregen toestel: een nog steeds verwarrend móóie reeks voor 
en achter de schermen van de ‘zwarte’ modeshows in Harlem, 
NYC, 1950. Omdat haar flits dienst weigerde, moest ze wel met het 
beschikbare licht werken en werd ze meteen een stuk minder 
opdringerig dan de meeste reporters van die dagen. Een retrospec
tief van Eve Arnold en meteen een terugblik op de hoogtijdagen van 
de fotojournalistiek loopt tot 14 augustus in Barbican Art Gallery 
Level 8, Barbican Centre London EC2Y 8DS (0171/638.41.41).

JOHN DEAKIN. Naïef schilder eerst, later fotograaf voor “ Vogue ” 
en vooral van de boihème in ‘old Soho’. De Brit John Deakin (1912- 
1972) fotografeerde met hetzelfde respect (of gebrek daaraan) 
sterren als Gina Lollobrigida of Maria Callas, kunstenaars als Freud 
of Bacon en helden van de straat uit het Soho van de jaren ’50, die 
namen meekregen als Scarlet Auntie Inez, Wheatsheaf Daphne of 
Freaky Fiona. Het verhaal doet ook de ronde dat Deakin in pubs 
stevige pomoplaatjes (in het jargon Blackwall Tunnels geheten) 
van de hand deed. “He had extraordinary eyes,” herinnert zich een 
van zijn modellen. In elk geval is er Iets aan de hand, zeker met zijn 
portretten. Niemand slaagde er ooit in óm kunstenaars zó op 
misdadigers te laten lijken, suggereert Tim Hilton. En altijd is er die 
dreiging, alsof er een moordenaar klaarstaat, net om de hoek.
In de National Portrait Gallery, London (0171/30006.0055): tot 14 
juli. Robin Muir publiceerde bij Schirmer/Mosel een intrigerend 
boek over Deakin.

Beeld/Scherm

WORLD WIDE VIDEO FESTIVAL.Tot en met 2 juni zijn in het 
Haags Gemeentemuseum alle produkties voor het 14de World 
Wide Video Festival te zien: 85 videotapes, 11 websites en een 10- 
tal cd-roms. Een brede selectie gaande van registraties van 
performances, documentaires, reisverslagen en experimenteel werk. 
Opvallend was terug het overvloedige gebruik van found-footage 
en super-8 beelden. Het eerdere criterium waarbij de ingezonden 
tape quasi uitsluitend mocht bestaan uit pure videobeelden is 
blijkbaar niet meer van toepassing. Die stukjes echte film worden 
veelal gebruikt om bepaalde herinneringen weer te geven of om de 
tape een meer poëtisch accent te geven. Zo bestaat de tape “This is 
not erotica” van Rachel Schreiber voor het grootste deel uit 
vertraagde, vage super-8 beelden. De videaste vertelt verhalen van 
moedige vrouwen die in concentratiekampen nazi-officiers neer
knalden, terwijl we op het videoscherm beelden zien van een SM- 
achtig sekstafereel. Naast registrator van het individuele geheugen, 
wordt video vanouds gebruikt voor het vastleggen van performances. 
Een gegeven dat aan een heuse heropbloei toe lijkt te zijn. De 
schitterende parodie “Fresh Acconci”, van Mike Kelley en Paul 
McCarthy op de videoperformances van Vito Acconci of de kook
les van Alix Pearlstein waar je een vrouw in witte kleren met een 

gele bol op haar hoofd, gebukt in een gele cirkel een ei ziet leggen, 
zijn treffende voorbeelden. Zeker de tape “Fresh Acconci ”, is een 
geslaagde mengeling van humor en ironie met een bittere onder
toon. Het isolement van de personages, de onmogelijkheid tot echt 
contact tussen de - prachtige- lichamen blijft na afloop nazinderen. 
In het Haags Gemeentemuseum staan ook tien installaties opge
steld van onder meer Beth B, Eder Santos en Gary Hill. Diens 
“Placing sense " bestaat uit vier monitoren op karretjes die je met 
de hand kan verplaatsen en deponeren waar je wenst. Wel moeten 
de videomonitoren zichtbaar blijven. Die tonen verspringende 
beelden van een interieur, alsof Hill de camera af en toe uit zijn 
handen heeft laten vallen. In de entree van het museum zijn voorts 
foto’s en video-stills van videopionier Nan Hoover te zien. Het 
Haags- Gemeentemuseum bevindt zich in de Stadhouders- 
laan 41 .Info: World Wide Video Festival, Spui 189,2511BN Den 
Haag. (70)3644805.

MICHAEL RUDNICK. In het Nederlandse filmmuseum zijn van 
12 juni tot 26 juli zeven installaties van de Amerikaan Michael 
Rudnick te zien uit de periode 1989-1996. Het werk van Rudnick 
wordt bepaald door film, maar film dient in deze tentoonstelling 
driedimensionaal te worden begrepen. Rudnicks installaties bestaat 
uit projectoren die zijn omgebouwd en geplaatst in onmogelijke 
posities. Ze projecteren nog steeds film, maar het filmbeeld ver
schijnt niet op een doek. Het beeld is te zien op onverwachte 
plaatsen, bijvoorbeeld in de projector zelf, of heel klein op een 
gloeilamp, die aan de projector is vastgemaakt. Bij de meeste 
filmvertoningen of -installaties is de projector meestal onzichtbaar, 
we zien enkel de lichtstraal én het geprojecteerde beeld: Rudnick 
draait de zaken om. Hij belicht de filmprojector. De mechaniek, de 
gloeilamp, de moeren, de schroeven vormen het middelpunt van 
zijn kunstwerken. Rudnick maakt ook installaties waarbij het 
projectie-beeld centraal staat. Hij inspireerde zich op de Zoötroop, 
een van de eerste apparaten die beweging konden laten zien. Het 
apparaat beweegt zelf waardoor er - via een lichtbron -"beelden op 
een achterwand verschijnen. De schaduwen van figuurtjes komen 
tot leven, als in een animatiefilmpje. Voor meer info over deze 
plezante tentoonstelling met als titel "Big Lies of the Little Ca
mera”'. Nederlands Filmmuseum, Vondelpark 3 Postbus 74782, 
1070 BT Amsterdam (020-5891400).

DEREK JARMAN. In de Barbican Art Gallery is tot 18 augustus 
het eerste retrospectief van de twee jaar geleden overleden Derek 
Jarman te zién. De tentoonstelling wil de diversiteit en de impact 
van zijn leven en werk als kunstenaar, cineast, decorontwerper, 
schrijver, tuinier en invloedrijke figuur in de gay politics vatten. Er 
zijn een tweehonderdtal werken te zien waaronder schilderijen, 
theaterontwerpen, foto’s, teksten en natuurlijk zijn super-8 films. 
Een aansluitend filmretrospectief loopt tussen 11 en 26 mei. Jarman 
voornamelijk bekend als cineast van films als “Wittgenstein”,' 
“Cdrravagio” of “Blue”, was in de eerste plaats een schilder. Zijn 
schilderwerken zijn net als zijn films geen echte ‘meesterwerken’ 
maar bieden een eigenzinnige commentaar op politiek, kerk en 
(homo-)seksualiteit. Beginjaren ’80 vatte Jarman een serie aan met 
voornamelijk in gouden en zwarte tinten vervaardigde schilderwer
ken, refererend aan alchemie. Rond die tijd begon hij ook aange
spoelde rommel, gevonden op het strand in Dungeness, met pek te 
bestrijken en te verwerken in zijn doeken. Ook sensatiekranten als 
“The Sun” waren gegeerde dragers. Nadat Jarman in 1986 vernam 
dat hij seropositief was, trok hij zich meer en meer terug in zijn 
cottage aan de kust van Dungeness, waar de voortdurende dreiging 

van een kerncentrale in zijn achtertuin en de kalmte en schoonheid 
van de omringende natuur eeh blijvende inspiratiebron voor zijn 
films en schilderwerken bleven vormen. Voor verdere info: Barbican 
Art Gallery Level 8, Barbican Centre London EC2Y 8DS (0171/ 
638.41.41).
(F.D.K.)

Publikaties

JIMMIE DURHAM. De Londense uitgeverij Phaidon Press heeft 
onder de naam “Contemporary artists” een nieuwe reeks gelan
ceerd, waarvoor onder meer Jeff Wall, Jessica Stockholder, Antony 
Gormley en Jimmy Durham uitgenodigd werden hun werk voor te 
stellen. Gezien zijn talrijke tentoonstellingen in onze contreien en 
de ondertussen weer wegdeemsterende multiculturele babbels, 
pikken we er even het deel over Jimmie Durham uit. Zijn boek kan 
men zien als een soort afsluiting van Durhams vooral op de U.S.A, 
toegespitste œuvre, waarbij hij zijn eigen afkomst en statuut van 
Cherokee zichtbaar uitspeelde. In een uitvoerig interview met Dirk 
Snauwaert gaat Jimmie Durham uitgebreid in op zijn schrale 
kunstopleiding, zijn verblijf in Genève en vooral de kunstscene in 
New Y ork in de aanloop naar de perfode van de gekkeprijzenziekte. 
Met de vinger aan de pols situeren deze passages instructief en 
helder de oppervlakkige, postmoderne tijdgeest in het officiële 
kunstcircuit en Durhàms tegenvoorstellen vanuit de marge van de 
belangstelling: Het laatste deel benadert het ambitieuze ‘toetsen’ 
dat Durham momenteel hier in Europa uitwerkt. Hoe met plastische 
middelen een tijds- en plaatsbewust verhaal ontwikkelen, waarbij 
het publiek - vriendelijk gecharmeerd - tot een analyse bewogen 
wordt. In het essay “Changing objects, preserving time ” focust 
Laura Mulvey nauwgezet in op de schijnbaar chaotische wijze 
waarop Durham zijn werk doorheen esthetica, geschiedenis en 
politiek maneuvreert. Niet te versmaden is voorts de integrale 
reproduktie van de “Caliban Codex”, een vrije interpretatie van 
Durham naar “The Tempest” van Shakespeare. Hierin volgen we 
aan de hand van een bundel dagboekaantekeningen, schetsen en 
sculpturen van de vlijtige inboorling Caliban, diens poging een 
bevredigend zelfportret te maken voor zijn meester Prospero. 
Teksten van Durham zelf vervolledigen het beeld met als afsluiter 
“A friend of mine said that art is a European invention”. Indien 
(beeldende) kunst in een verlammende identiteitscrisis verkeert dan 
pleit Durham voor een diepgaand zelfonderzoek, gebaseerd op het 
heden, vanuit een liefst zo breed mogelijk blikveld en zonder 
zelfverloochening, cynisme of melancholie. Uitgegeven bij Phaidon 
Press, Regent’s Wharf, All Saints Street, London NI 9PA (0171/ 
843.10.00).
Op voorstel van Ulli Lindmayr realiseerde Durham dit voorjaar de 
tentoonstelling “Der Verführer und der Steineme Gast” in Haus 
Wittgenstein in Wenen. Onder dezelfde titel verscheen een 
kunstenaarspublikatie waarin via tekst, foto’s en tekeningen een 
ruimvertakt web van ‘ontmoetingen’ aangebracht wordt. Rode 
draad doorheen het boek is de vraag naar de drijfveer achter 
presentatie- en communicatievormen. Zoals Durham al in zijn 
tentoonstelling vorig jaar in Galerie Szwajcer in Antwerpen deed, 
wordt architectuur als begrip onder de loep gelegd. Geen architec
tuur zonder materiaal - steen bijvoorbeeld - dat geheel onvoorziene 
en veronachtzaamde uitwerkingen kan krijgen. Durham breit een 
voorstelling aaneen via fragmenten Joods drama, bijbelse geschied
verhalen met Gilgamesh en Mozes, Mozart, Metternich en

MICHAEL BIBERSTEIN

18 mei tot 24 juni 1996

Patrick De Brock Gallery
Strandstraat 11 - 8300 Knokke -Tel. (050)62.13.09 - Fax. (050)62.76.57

SUPPORTED BY BUNDESAMT FÜR KULTUR, BERN & PRO HELVETIA, ZÜRICH

MARIANNE MÜLLER
11/08/1996

22 PLACE F0NTAINAS, 1000 BRUXELLES, TEL & FAX: 32.2.502.87.93

(MORITZ KÜNG)

CON

ONLY BY APPOINTMENT

“Propositions d’artistes” 2 mai — 19 mai 96

Sterck & Rozo (USA) & Denis Farley (Qc) 23 mai — 14 juillet 96

RETYPE
Hôtel Hannon
Avenue de la Jonction 1 Verbindingslaan - Bruxelles B-l 060 Brussel 
Mardi - dimanche 13.00 à 18.00 h. Dinsdag - Zondag 13.00 tot 18.00 u.
Tel 32-2-538 42 20 - Fax 32-2-538 99 19
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Wittgenstein, onder anderen. Antropoloog Michael Taussig, 
auteur van “Mimesis and Alterity ”, curator Ulli Lindmayr, de 
vertaler naar het Duits, Durhams gezellin Maria-Theresa Alves, 
John Berger... ze worden alien in het verhaal betrokken. 
Geduldig - steeds opnieuw - leidt Durham de lezer naar een 
andere piste en stopt net op tijd om het aangereikte materiaal 
te laten bezinken. Deze virtuoze aaneenreiging van lezingen 
uit de Europese cultuur resulteert niet in een opbeurend trots 
boek. Regelmatig voert de toevallige ontmoeting van een 
kassei en een televisietoestel het elan van het verhaal tot een 
absoluut dieptepunt. Dankzij een ontwapenend, facetrijk taai
en beeldgebruik wakkert hij, zonder ooit aanmatigend te 
worden, de verbeelding van de lezer aan en nodigt hem uit de 
samenstellende delen van dit boek aan elkaar te toetsen. Dit 
boek kauwt door, spoelt terug, verspringt, stopt, glijdt en slipt, 
borrelt en verwijst door; het vormt kortom, plastisch en 
concreet: een hypertekst.
“Der Verführer und der Steineme Gast’’ verscheen bij 
Springer Verlag, P.O.Box 89,1201 Wien (01/330:24.15). De 
momenteel in Brussel verblijvende Jimmie Durham heeft een 
dubbeltentoonstelling in Calais en Reims uitgewerkt onder de 
titel “Eurasian project stage onè’’ waarbij eveneens een 
publikatie in voorbereiding is. Slechts tot 25 mei kanmen nog 
in Le Collège terecht, FRAC Champagne-Ardenne, Place 
Museux 1, 51100 Reims (26.05.78.32). (E.W-)

GROUPE LHOIST. “Photographies Contemporaines. 
Collection du Groupe Lhoist” is een publikatie die elk wel
menend conservator van fotografie .en/of hedendaagse kunst 
in de wijde omgeving, aan het hyperventileren zal brengen. 
Met als hoofddoel het Verfraaien’ van de hoofdzetel van het 
bedrijf Lhoist, dat zich tot de wereldtop van de kalkproducenten 
of zoiets mag rekenen, legde men een verzameling heden
daagse fotografie aan. Vanaf 1990 werd daarmee begonnen 
door Jacqueline d’Amécourt, die ook nog steeds als conserva
tor van de inmiddels zo’n 250 werken tellende collectie 
fungeert. “Het industrieleven linken met het culturele leven, 
een heel oude bedrijvigheid confronteren met avant-garde 
'denken, zich openstellen voor de toekomst en voor andere 
werelden, dat is onze bedoeling,” aldus de Président du Co
mité Exécutif van Lhoist. Je zou al het ergste beginnen 
verwachten voor deze collectie. Niets daarvan. Hoewel er 
(uiteraard) op veilig werd gekocht - zowat alle grote namen 
van de voorbije jaren zijn er wel bij - is dit een indrukwekkend 
consistente concentratie van hedendaagse kunstenaars die met 
fotografie omgaan. De enige in België, zeg maar. Toch even 
name-droppen'., Lhoiste heeft (soms zelfs verschillende wer
ken) van onder meer Baldessari, Boltanski, Bustamante, Sarah 
Charlesworth, Lili Dujourie met een prachtig naakt uit 1984, 
Jeanne Dunning, Fischli&Weiss, Giinther Förg, Michel 
François, Gilbert&George, Nan Goldin, Andreas Gursky, 
Craigie Horsfield, Alfredo J aar, Karen Knorr, Suzanne Lafont, 
Richard Long, Guy Mees, Bruce Nauman (de “Studies for 
Holograms ” uit 1970), Sigmar Polke, Gerhard Richter, Thomas 
Ruff, Jan Vercruysse, Didier Vermeiren, Jeff Wall. Daarnaast 
werden ook nog eens betekenis volle gehelen of reeksen aan
gekocht van bijvoorbeeld Victor Burgin, Sophie Calle, Louise 
Lawler, Thomas Struth, William Wegman en James Welling 
en een hele set film stills en centerfolds van Cindy Sherman. 
Voorts werden ook een aantal opdrachten gegeven: Rodney 
Graham realiseerde voor Lhoist de reeks “Les Arbres de

Jeanne Dunning

Untitled Head, 1990

légende". Bernd en Hilla Becher stelden met een 170-tal van hun 
foto’s een panorama samen van de kalkindustrie en kwamen daar 
ten kantore voor de werknemers toelichting bij geven. En passant 
kregen ook niet-fotografen een bestelling: Ulrich Rückriem deed 
iets met kalksteen, natuurlijk, Richard Long bracht een aantal 
steencirkels aan en ook Sol LeWitt kon een van zijn “Wall drawings ” 
in de kantoren nalaten. Moet er nog kalk zijn? Voor meer info over 
de catalogus van deze behoorlijk indrukwekkende bedrijfscolleci tie: 
Lhoist, Saint-Jean-des-Bois, 1342 Limelette (010/23.07.11).
(E.E.)

Coördinatie: Etienne Wynants
Medewerkers: Filip De Keyser, Erik Eelbode, Steven Jacobs, 
Sven Lütticken

Nieuwe publikaties

Hl Steven Jacobs, “Henry Van de Velde, wonen als kunstwerk, woon
plaatsen voor lamst”, Uitgeverij Van Halewijck, Leuven, 1996.
■ “Michael Asher, Paleis voor Schone Kunsten Brussel 1992”, tent 
cat. met bijdragen van Frederik Leen en Birgit Pelzer, Paleis voor Schone 
Kunsten,Brussel, 1996.
• FrancisSmets, “Degroefgangers.eenessayoverdesterfelijkheidvan 
de kunst". Uitgeverij Ciap, Hasselt, 1996.
• AnnaTüroe," De huidvande kameleon, over hedendaagse beeldende 
kunst”, Querido, Amsterdam, 1996.
Hl Atjen Mulder, “Het twintigste-eeuwselichaam ”, Uitgeverij Duizend 
& Een, Amsterdam, 1996.
• “La part de l’oàl”, nr. i2,”Dossier; l’art et la politique”, Bruxelles, 
1996.
Hl Michel Leiris, “Au-delà d’un regard, entretien sur l’art africain par 
PaulLebeer”, Sainte-Opprtune, Bruxelles, 1994.
HI Matthew Barney, “Pace car for the Hubris Pill”, tent cat, CAPC, 
Bordeaux, 1995.
• John Berger, “Au regard du regard”, Arche, Paris, 1995.
• JamesClifford, "Malaise dans laculture, l’ethnographie, la littérature 
et l’an au 20ième siècle”, ENSB-A, Paris, 1996;
HI HubertDamisch, “byline, lavîUeNarcisse”,E^&3nsàaSeœL,Paâs,

HI Arthur Danto, “Après la fin del ’art”, Editions du Seuil, Paris 1996. 
HI Thierry de Du ve, “Du nom au nous". Editions Dis Voir, Paris, 1995. 
HI Thierry de Duve, "Clement Greenberg entreleslignes". Editions Dis 
Voir, Pans, 1996.
■ Michel Guillemot, Jean-François Chevrier e.a.. Dictionnaire de la 
Photo, Larousse in extenso, 1996.
• Jean-Pierre Mourey, “Philosophies et pratiques du détail; Hegel, 
Ingres, Sade et quelques autres ”, Champ-Vallon, Seyssel, 1996.
HI Jackie Pigeaud, “L’art et le vivant”, Gallimard, Paris, 1995.
HI Jean-Marie Schaeffer, “Les célibataires de l’art, pour une esthétique 
sans mythe”, Gallimard, Paris, 1996.
HI Henry Van de Velde, “Récit de ma vie, tonte U, I900)~1917”, 
Flammarion, Paris, 1996.
HI “Reconsidering the object of art, 7965-7975”, tent cat,MOCA,Los 
Angeles. 1995.
HI “The fact of blackness, Frantz Fanon and visual representation”, 
olv. Alan Reed met bijdragen van o.m. HomiK. Bhabha, Françoise 
Vergs, ICA, London, 1996.
HI Bernard Cache, Anne Boyman, Michael Speaks, “Earth moves, the 
jumishing of territories”, MIT Press, Cambridge Massachusetts, 1995. 
■ “Theeyeofihebeholder", Seven contemporary Swissphotographers, 
Lars Müller Publishers, 1996.
HI Merry Alpern, “Dirty Windows ”, Scalo Verlag, Zürich, 1995
Hi Sigmar Polke, “Photoworks: When Pictures Vanish”, Scalo Verlag, 
Zurich, 1996 ’
HI Michael Schmidt, "U-m-ty”, Scalo Verlag, Zürich, 1996 •
HI Richard Billingham, “Ray’s a Laugh ”, Scalo Verlag, Zürich, 1996 
• Lewis Baltz & SlavicaPerkovic, “The Newport Beach Deaths & Six 
Storiesfor Four Men”, Scalo Verlag, Zürich, 1996.
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Noritoshi Hirakawa 
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Joseph van der Hevdei Programma De Cilinder 1996

in het kader van de culturele Vicams-Zuidnederlandse samenwerking

Anton Corbijn 
Photographs

30 mei tot 30 juni

1

Antwerpen
Brussel
Hasselt 
Maastricht 
Tilburg 
Middelburg

Marinus Boezem 
H.W. Werther 
Désirée Palmen 
Jan Carlier 
Filip Francis.. 
Ria Pacquée

Imaart t/m 30 maart
6 april t/m 4 mei

11 mei t/m 8 jüni-_ . .
15 juni t/m 13 juli
20 juli t/m 17
24 augustus t/m/ 22 september

■
Organisatie: Trechter 5 Oude Rijksweg 4 
4472 AG 's-Heer-Hendrikskinderen (NL) 
tel. (31)(0)l 13 212227 25

ZENO X GALLERY
Frank Demaegd 

Leopold de Waelplaats 16 
B-2000 Antwerpen 
Tel. 03 216 16 26 
Fax. 03 216 09 92

Informatie locatie De Cilinder: "
Provinciaal Centrum voor Beeldende Kunsten - Begijnhof
Zuivelmarkt 33 3500 Hasselt tel. (00 32) (0) 11 21 02 66
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Tentoonstellingsagenda
Hoe uw tentoonstellingsgegevens opgenomen 
kunnen worden in de agenda...
De tentoonstellingsagenda bestaat uit een Belgisch en een Nederlands 
gedeelte. Per land is de informatie alfabetisch naar plaatsnaam, en per 
plaatsnaam alfabetisch naar de naam van de tentoonstellingsruimte gerang- 
schikt. De agenda bevat informatie van musea, kunststichtingen, culturele 
centra, galeries en alternatieve ruimten... Initiatieven van openbare instel
lingen en adverteerders in De Witte Raaf worden gratis in de agenda 
opgenomen, zelfs als slechts eenmaal per jaar geadverteerd wordt. Andere 
initiatieven worden vermeld indien overgegaan wordt tot een steun- 
abonnement voor zes vermeldingen (2000 Bfr/110 Nfl) of een abonnement 
voor eenmalige vermeldingen (750 Bfr/40 Nfl), Stortingen van Belgische 
tentoonstellingsruimten dienen te worden verricht op het rekeningnummer 
422-2181611-46. Stortingen van Nederlandse op het rekeningnummer 
63 3138 452 van Kredietbank Nederland. De opname in de agenda betreft 
de naam Van de instelling, het adres, het telefoonnummer en de openings
uren. De gegevens (de titel van de tentoonstelling(en), de naam van de 
kunstenaars) en het genre van het werk) hebben enkel betrekking op de 
periode die de aflevering van De Witte Raaf beslaat en bestaan uit maximaal 
100 tekens.

Aalbeke

■ Ontmoetingscentrum Aalbeke
Krugerstraat - 8511 Aalbeke @056/40.18.92 - ma-vr 9u-12u 13u30-16u
Etienne Van Haevermaet - fotografie [11/5 tot 6/6]
Inge Sterckx - fotografie [8 tot 27/6]

Aalst

■ Galerie In Situ
Arbeidsstraat106-108- 9300Aalst @053/71.06.46- vr-zp 14u30-18u
“Alt Sex” - Matthias Groebel, Joseph Nechvatal [4/5 tot 23/6]
■ Galerie Path
Leo De Bethunelaan 59 - 9300Aalst @053/77.22.97- vr 15u-18u za-ZP 14u-18u
Ingrid Castelein - schilderijen, werken op papier [tot 26/5]
•Galerie S
Tragel6 - 9300Aalst @053/70.02.17- wo-za 13u30-18u30
“Densities (Downtown Aalst)” - Peter Downsbrough, Christian Kiekens [4/5 tot
1/6]
■ Galerij C. De Vos
Oude Gentbaan 295 - 9300Aalst @053/78.86.80 - do-za 14u-18u za 10u30-
13u30
Carl Jacobs, Bruno Deere [tot 26/5]
WOK and j. van der botght [2 tot 30/6]
■ Kultureel Centrum De Werf
Molenstraat51 - 9300Aalst @053/76.13.11 - di-vr 10u-12u za-ZP 14u-17u
Salvador Dali - grafiek [tot 26/5]
■ Netwerk
De Ridderstraat28 - 9300Aalst @053/78.89.81 » wo-za 14u-18u
“Rew/Fwd” - Andreas Brehmer [tot 11/5]
“De vrolijke wetenschap" - Ronny Heiremans - installatie [19/5 tot 22/6]
■ Stedelijk Museum Oud-Hospitaal
Oude Vismarkt 13 - 9300Aalst @053/70.26.60- di-vr 10u-12u 14u-17u za-zo
14u-17u
Max Ernst - grafiek [tot 26/5]

Antwerpen

■ Archief en Museum voor het Vlaams Cultuurleven
Minderbroedersstraat22 - 2000Antwerpen @03/232.55.80 - di-za 10u-17u
“Paul van Ostaijen” [tot 1/6]
■ Dagmar De Pooter Art Gallery
Lange Leemstraat 19 - 2018Antwerpen @03/227.32.37- do-zo 14u l8u
Yves Malfliet [9/5 tot 7/6]
■ Galerie Annette De Keyser
Generaal Belliardstraat 19 - 2000Antwerpen @03/231.90.56 - wo-za 14u-18u
Eddy De Vos - schilderijen [tot 26/5]
“David McDermott & Peter McCough, anachronism continues” en “Circus in
Egypt” - Wouter Deruytter - fotografie [30/5 tot 14/7]
■ Galerie Annick Ketele
Pourbusstraat5- 2000Antwerpen @03/248.72.95 - wo-za 14u-18u
Federico Fusi [3/5 tot 30/6]
■ Galerie HET heeft geen naam
Cobdenstraat34 - 2018Antwerpen @03/239.35.29 - vr-zo 13u30-17u30
Charles Van Ginsbergen - grafiek [9/5 tot 2/6]
Accrochage [8 tot 30/6]
•Galerie IHAM
Paardenmarkt 92 - 2000Antwerpen @03/231.50.36- ma-vr 9u-18u za-zo 14u- 
18u
“Stedelijk Instituut voor Sierkunsten en Ambachten, afdeling publiciteit en 
illustratie” [24/5 tot 23/6]
■ Galerie Jos Jamar
Verlatstraat 12 - 2000Antwerpen @03/23868.75 - wo-za 14u-18u
Guillaume Bijl [tot 6/7]
■ Galerie Van der Planken
Steenhouwersvest 13- 2000Antwerpen @03/233.54.58- di-za 13u-18u zo 14u- 
18u
“Small sizes” - Alechinsky, Bruyneel, Corneille... [tot 25/5]
■ Galerij Micheline Szwajcer
Verlatstraat 14 - 2000Antwerpen @03/237.11.27- di-vr!0u-18u za 12u-18u
Joe Scanlan, Zoe Leonard, Jorge Pardo, Vija Celmins [tot 26/5]
Kunstenaars van de galerie [30/5 tot 27/7]
■ Gallery Ronny Van de Velde
IJzerenpoortkaai 3 - 2000Antwerpen @03/216.30.47- di-za 10u-18u 
“ttAHAMA Spitsbergen Nova Zemblaya, Duikboot, 1996” - Panamarenko [tot 
25/5]
■ HAL Antwerpen
Bleekhp/straat22-2000Antwerpen @03/23396.63-zal4-18u ' .
Yves Vanpevenaege [18/5 tot 6/7]

1 • Hessenhuis
Falconrui 53 - 2000Antwèrpen @03/232.84.28-di-zp 10u-16u45
“Het kabinet van de tsaar, Russische profane schilderkunst van barok tot 
realisme” [tot 26/5]

• “Paul van Ostaijen en de beeldende kunsten” [22/6 tot 3/11]
; ■ Het Bouriahuis
• Nassaustraat37-41 - 2000Antwerpen @03/226.25.15 - do-zp 14u-18u
: nicolae Groza, Rik Daems, Patrick Van Craenenbroeck - schilderijen, sculpturen
, [tot 12/5]

■ I.C.C.
j Meir50 - 2000Antwerpen @03/226.03.06- di-zp 10u-17u
i “Licht en beweging, naoorlogse kinetische experimenten...” - Agam, Bade, 

Bury, Calzolari... [tot 2/6]
■ Jordaenshuis
Reyndersstraat6 - 2000Antwerpen @03/232.84.28 - wo-zp 10u-16u45

. Cel Crabeels [17/5 tot 23/6]
■ Kapel galerie
St-Willibrordusstraat39-2060Antwerpen @03/272.57.71 -ma-vr 10u-16u
“Kapel in de kapel, een vernieuwd testamenf’[20/5 tot 28/6]
■ Kultureel Centrum Luchtbal
Columbiastraat 110 - 2030Antwerpen @03/542.49.40 - ma-za10u-17u
Carine Steelandt - fotografie [ 10/5 tot 4/6]
Xavier Rombouts - fotografie [7 tot 25/6]
■ Kunstgalerij Isabella Brant

1 Isabella Brantstraat 71 - 2018Antwerpen @03/238.40.34 - ma-vr llu-13u 14u-18u 
Walter Schelfhout - schilderijen [3 tot 24/5]
Waldo Engels - schilderijen, objecten [7 tot 28/6]
■ Lokaal 01
Verbrande Entrepotstraat9 - 2000Antwerpen @03/23881.66 - do-zp 13a-17u 
“Echte Schilders & Echt Schilderen & Echte Schilderijen” - Jeroen Buser, Arjan 
Janssen, Emiel Kruithof [2 tot 12/5]
Claude Gaçon [30/5 tot 23/6]
■ Middelheim Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst 
Middelheimlaan 61 - 2020Antwerpen @03/827.15.34 - di-zo 10u-20u 
"In het park” - Henk Visch/”Wind & the willows” - Lawrence Weiner [26/5 tot 18/8]
■ MUHKA
Leuvenstraat32-2000Antwerpen @03/238.59.60-di-zp 10u-17u
Guillaume Bijl/”De verzameling” [tot 9/6]
“Skyspace” - James Turrell/‘Zomer van de fotografie: macht/onmacht" - Barbara 
Alper, Lynne Cohen, Marleen Daniels.. ./”De verzameling” [22/6 tot 15/9]
■ Museum Plantin-Moretus
Vrijdagmarkt22-23 -2000Antwerpen @03/233.02.94 - di-zp 10u-16u45
“Paul van Ostaijen in beeld, grafiek en tekeningen van tijdgenoten” [tot 2/6]
■ Provinciaal Museum voor Fotografie
Waalse Kaai47 - 2000Antwerpen @03/216.22.11 - di-zp 10-17u
“Analytical work” - Michael Wesely/”Werken 1992-1996" - Michel Couturier/ 
"Herinneringen aan Belgisch Kongo, 1945-1949”-FrankL. Lambrecht [tot 16/6]
■ Sint-Lucaspassage
St.-Jozefstraat35 - 2018Antwerpen @03/231.22.86 - ma-vr 9u-16u30
Gery De Smet - schilderijen [13/5 tot 7/6]
“Laureaten academiejaar 1995-1996” [21 tot 24/6]
■ Theaterzaal Nova Zembla
Sergeyselsstraat20 - 2140Antwerpen @03/236.24.68- vr-zp doorlopend
“De slapeloosheid” - Koen Broucke [14 tot 16/6]
■ Zeno X Gallery
LeopoldDe Waelplein 16- 2000Antwerpen @03/216.16.26- wo-za 14u-18u 
“Complex of Pieter Bruegel, he can not see anything he sees” - Noritoshi 
Hirakawa [tot 26/5 ]
Anton Cotbijn [30/5 tot 30/6] .
■ Campo & Campo
Grotesteenweg 19/21 - 2600Berchem @03/218.47.77- ma-za 10u-12u3014u- 
18u
Openbare veiling schone en toegepaste kunsten [14 tot 15/5]
■ Cultureel Centrum Berchem
Driekoningenstraat 126 -2600Berchem @03/239.59.08 - di-zp 10u-17u
“Oog in oog, hommage aan Marcel Van Maele” - Marcel Van Maele, Walter 
Swennen, Rombouts en Droste... [16/5 tot 16/6]
■ Provinciaal Museum Sterckshof - Zilvercentrum
Hooftvunderlei 160 - 2100Deume @03/360.52.52 - di-zp 10u-I7u30
“Art-deco zilver in België: Antwerpen, Brussel en Gent" [tot 27/5]

Bellegem

•Harmagedon
Sasboslaan 7 - 8510 Bellegem @056/21.65.65 - vr-ma 15u-19u
Michel Delaere, Michael Dümholz - sculpturen, reliëfs, juwelen [14/4 tot 19/5]

Bilzen

■ Landcommanderij Alden Biesen
Kasteelstraat 6 - 3740 Bilzen @089/4139.13 - di-w 10-18u
“James Ensor, etsen uit de verzameling van de Kredietbank" [tot 19/5] 

“Europa nostra” [15/6 tot 4/8]

Bornem

■ Kultureel Centrum Ter Dilft
St-Amandsesteenweg 41-43 - 2880Bomem @03/889.75.63 - ma-za 12u-24u zo 
12u-18u
Pierre Kempeneer - fotografie [8/5 tot 3/6]
Jerry Koninckx - fotografie [5 tot 24/6]

Bredene
■ Kultureel Centrum Anto liiez
Bosduivestraat 22 - 8450Bredene @059/33.91.91 - wo-zp 15u-19u
Dirk Michiels - sculpturen [31/5 tot 16/6]

Brugge

■ C.C. Biekorffoyer

Naaldenstraat4 - 8000Brugge @050/44.30.46 - ma-za 15-18u
‘Tricolore (x 3)” - Jacques Charlier, Willy D Sauter, Maric De Jonghe, Johan Van
Geluwe... - zeefdrukken [tot 8/6]
•Halletoren

Grote Markt - 8000 Brugge © - ma-za 14u-20u
"Beeldding ’96" [22 tot 27/5]
■ Galerie De Witte Beer
Winte Beerstraat 7- 8200Brugge St-Andries @050/31.14.05 - za-zo 15u-18u
Betty Cuykx - kant-creaties [4/5 tot 16/6]

Brussel

•APPBXL
Fontainasplein 22 -1000 Brussel @02/502.87.93 - enkel op afspraak
Marianne Müller - fotografie [11/5 tot 11/8]
■ Art Kiosk
J. Volderslaan 9 -1060Brussel @02/534.66.11 - vr-za 10u-18u30 zo 10u-13u
“Thomas Cook and Son in Egypf ’ [tot 21/5]
"Oriëntaliserende filmaffiches uit Belgische verzamelingen” [1/6 tot 21/9]
■ Bibliotheca Wittockiana
Bemelstraat21 23 -1150 Brussel @02/770.53.33 - di-za 10u-17u
‘Europese boekbanden anno 1995” [tot 1/6] '
■ Centre Culturel Jacques Franck
Waterloosesteenweg 94 -1060Brussel @02/538.90.20 - ma-vr 14-17u30 za-zo 
14-19u
“Kunstenaarsparcours 1996: verborgen kunstenaars” [4 tot 19/5]
■ Cultureel Centrum Ten Weyngaert
Bondgenotenstraat54 -1190Brussel @02/347.16.86 - ma-vr 12u-19u za llu- 
18u
Eric Leon - schilderijen [tot 22/5]
Michel Helsen - schilderijen [3 tot 28/6]
■ De Pianofabriek

•Fortstraat 35a-1060Brussel @02/53809.01 - ma-zp Hu 18u
Gonno vande Sande Bakhuyzen [9/5 tot 16/6]
■ Espace Photographique Contretype Hôtel Hannon
Verbindingslaan 1 -1060Brussel @02/538.42.20 -di-zo 13u-18u
“Propositions d’artistes” [4/5 tôt 19/5]
Sterck & Rozo, Denis Farley [23/5 tot 14/7]
■ Fondation pour l’architecture
Kluisstraat55 -1050Brussel @02/649.02.59 - ma-vr 12u30-19u za-zo llu-19u
“De rijkdom van eenvoud - hedendaagse architectuur uit Vlaanderen” [tot 2/6] 
“De reizen van de Normandie” [25/6 tot 8/9]
“De 10de verjaardag van de Fondation pour l’Architecture” [18/6 tot 31/12]
• Galerie Fred Lanzenberg
Klauwaertslaan 9 -1050Brussel @02/647.30.15 - di-za 10u-12u3014u-19u
Denis De Rudder - pastels, aquarellen [tot 25/5]
■ Galerie Meert Rihoux
Vaartstraat 13 -1000Brussel @02/219.14.22 - di-za 14u30-18u
John Baldessari [tot 1/6]
Carla Accardi [-/6 tot -[7]
■ Galerie Rodolphe Janssen
Livomostraat 35 -1050Brussel @02/538.08.18 - di-za 14ü-19u
Jean-Marie Bijtebier - schilderijen/Hiroshi Sugimoto - fotografie[12/5 tot 1/6] 
“Pictures of the real world” - Bob Nickas curator - fotografie [8/6 tot 13/7] 
■ Galerie Synthese
EmestÀllanlstraat24 -1000Brussel @02/514.40.55 -wo-vr 14u30-18uza llu- 
18u
R. Carcan, M. Conde, Coudrain, Folon, Lars BO, Manessier, Merz... - 
tekeningen [2/5 tot 13/7]
■ Galerie Xavier Hufkens
St-Jorisstraat8 -1050Brussel @02/646.63.30 - di-za 12u-18u
Lili Dujourie [tot 1/6]
Antony Gormley [8/6 tot 28/7]
■ Gallery VUB
Pleinlaan 2 -1050Brussel @02/641.30.87 - ma-vr llu30-17u
“Hybris, breuk met de logica van macht" - Jo Huybrechts, Peter Boger [tot 26/5] 
•Hortamuseum
Amerikastraat25 -1060Brussel @02/537.16.92 -
“Kunstenaarsparcours 1996: Paul Du Bois” [4 tot 19/5]
■ Jan Mot & Oscar Van den Boogaard
A. Dansaertstraat46 -1000Brussel @02/514.10.10 - do-za 12-18u30
Pierre Bismuth [tot 24/5]
Wouter van Riessen - tekeningen, schilderijen, foto’s [30/5 tot 29/6]
■ Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
Jubelpark 10 -1000 Brussel @02/741.72.11 - di-zp 10u-17u
“Fluwelen rijkdom, fluweel van de renaissance tot heden” [tot 9/6] 
“Magisch goud, schatten van de Etrusken en de Romeinen” [15/5 tot 23/6] 
“Netsuke, Japan in een notedop” [tot 31/10]
■ Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
Regentschapsstraat3 -1000Brussel @02/508.32.11 - di-zp 10u-12u 13u-17u
“In de marge van het boek” [tot 26/5]
“Honden in het museum” [15/6 tot 29/9]
■ Maison Pelgrims
Parmastraat69 -1060Brussel @02/536.02.31 - za-ZP 14u-19u 
“Kunstenaarsparcours 1996: actuele kunstvormen” [4 tot 19/5] 
■ Osiris Gallery
Border Galerij 12-1000Brussel @02/511.09.21 - do-za 14u30-18u
Gerard Titus-Carmel - werken op papier [ 18/5 tot 29/6]
Gutte Eriksen - keramiek [11/5 tot 29/6]
■ Paleis voor Schone Kunsten
Koningsstraat 10-1000Brussel @02/507.84.66 - di-zo 10u-19u30
“Le Pont Transbordeur”/August Sander - fotografie/Patrick Vanden Eynde - 
schilderijen, tekeningen/Thought made visible” - Mel Bochner - retrospectieve 
[tot 12/5]
“Op het dak” - Hya Kabakov - installatie/”Kunst als verzet, Duitse schilders in het 
interbellum" [7/6 tot 8/9]
■ Stadhuis van Sint-Gillis
Maurice Van Meenen-plein39 -1060Brussel @ - ma-vr 10-16u za-ZP 14-19u 
“Kunstenaarsparcours 1996: Fernand Knopff ’ [4 tot 19/5]
• & Noiriiomme

Regentschapsstraat 17-1000Brussel @02/512.50.10- di-vr 12u-18u30 za llu- 
18u30
Richmond Burton - schilderijen [tot 18/5]
“Belgian photography” - Wastijn & Deschuymer, Hervé Charles, Philippe De 
Gobert, Charles Van Hoorick [21/5 tot 22/6]
■ Voormalige Ijskelders van Sint-Gillis
IJskelderstraat 12-18 -1060Brussel @02/644.02.00 - ma-vr ll-19u za-ZP 14t 
19u
“Kunstenaarsparcours 1996: confrontatie en dialoog tussen beeld en merkteken, 
tussen beeld en teken” [4 tot 19/5]
■ VUB Centrale Bibliotheek Gebouw B&C
Pleinlaan 2 -1050Brussel @02/62923.25 - ma-vr 10-20u
“Hybris, breuk met de logica van machf ’ - Lucas Messens, Pierre Sohie, 
Marianne Rannow, Sven ‘t Jolie... [tot 26/5]
■ Begijnhof Anderlecht
Kapelaanstraat8 -1070Anderlecht@02/521.13.83 - wo-do za-ma 10-12u 14-17u 
“tónt in Anderlecht"’ [tot 2/6]

Charleroi

H Palais des Rfjti lx* A rts
Place du Manège - 6000 Charleroi @071/31.4420 - di-zp 10-18u
“Under construction!" - Alec De Busschère [tot 9/6]

KOEN BROUCKE 
DE SLAPELOOSHEID
THEATERZAAL NOVA ZEMBLA

SERGEYSELSSTRAAT 20 - 2140 ANTWERPEN - TEL & FAX 03-236.24.68
VAN VRIJDAG 14 JUNI 1996 OM 20 U. TOT ZONDAG 16 JUNI 1996 OM 20 U. DOORLOPEND
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■ Musée de la Photographie •
Avenue Paul Pastur 11 - &)32 Charlemi/Mont-sur-Marchienne @071/43.58.10- 
di-zo 10u-18u
“Les 3 grandes Egyptiennes, les pyramides de Gizeh à travers l’histoire de la 
photographie” [12/5 tôt 1/9]

Deinze

■ Museum van Deinze en Leiestreek
Lucien Matthyslaan3-5 - 9800Deinze 009/386.00.11 - ma wo-vr 14u-17u30za- 
zo 10u-12u 14u-17u
“St-Martens-Latem Worpswede 1880-1914, 2 kunstenaarskolonies" [tot 19/5]

Deurie 

■ Museum Dhondt-Dhaenens
Museumlaan 14 - 9831 Deurie 009/282.51.23 - wo-vr 14u-l 7u za-ZP 10u-12u 
14u-17u
Philippe Van Snick, Manfred Jade [12/5 tot 23/6]

Edegem
____ ___________________ -___ —__ :______ ;_______________ —_______
■ Huis Hellemans
Strijdersstraat 14 - 2650Edegem 003/457.78.40 - wo 14u-17u vr 14u-16u za-ZP 
10u-12u30 
"Edegemse kunstenaars” [11/5 tot 2/6]

■ Cultureel Centrum Hasselt
Kunstlaan 5 - 3500 Hasselt 0011/22.99.31 - ma-vr 10u-18u za-ZP 10u-19u 
"Geweven en geknoopte symbolen’'/’Lotgenoten' - Jacques Sonck - fotografie [tot 19/5] 
■ Galerij van het Begijnhof
Zuivelmarkt33 - 3500Hasselt 0011/21.02.66 - di-zal0u-17uwl4u-17u
“Van Mistaen tot Ibsen” [tot 27/5]
■ Provinciaal Museum Begijnhof Centrum voor Kunsten
Zuivelmarh33 - 3500Hasselt 0011/21.13.17 - di-za 10u-17u zp 14u-J7u
"We hebben het geweten” [tot 2/6]
“De cilinder” - Désirée Palmen [11/5 tot 8/6]

Heist-op-den-Berg

■ Zwaneberg
Bergstraat - 2220 Heist-op-den-Berg 0015/25.07.70- ma-di do-za 10u-12u 14u- 
17uwo 10u-12u 14u-20u zp 14u-17u
Sandra Driljeux - fotografie [10/5 tot 4/6]
Carine Steelandt - fotografie [7 tot 25/6]

Heusden-Zolder
——_____________________________—

■ Kultureel Centrum Heusden-Zolder
Dekenstraat40 - 3550Heusden-Zolder 0011/53.33.15 - di do-vr 14u-20u za-ZP 
14u-18u
Lydie Nesvadba - fotografie [30/5 tot 5/6]
Sandra Driljeux - fotografie [7 tot 26/6]

Leuven 

■ Provinciemuseum Van Humbeeck-Piron
Mechelsevest 108 - 3000Leuven 0016/22.28.93 - wo-ma 10u-18u
Charles Van Gisbergen [11/5 tot 2/6]
Mark Boekaert [8 tot 30/6]
■ Stedelijke Akademie voor Schone Kunsten
Koning Albertlaan 50 - 3000Leuven 0016/22.21.21 - ma-vr 9-21u za 9-17u
“11de Dirk Bouts Prijs, 7de Prijs van de Stad Leuven” [9 tot 25/5]
■ Universiteitsbibliotheek KUL
Mgr. Ladeuzeplein 21 - 3000Leuven 0 - ma-vr 9-19u za 9-12u30
“Van tekst naar fotografie” - Marie-Françoise Plissart [tot 15/5]

Liège 
—___—__________

■ Galerie Cyan
48-50Rue Cathédrale -4000Liège 0041/22.32.27- do-za 14u-19uzp 10u-14u 
Walter S wennen [tot 26/5]

Lier

■ Stedelijk Museum Wuyts-Van Campen
Van Cauwenberghstraat 14- 2500 Her 003/489.11.11 - di-do za-ZP 10-12u 
13u30-17u30
“Kostuum uit het schilderij, 300jaar kledij” [tot 16/6]

Ekeren----------------------------------------------------------
■ Kunstcentrum Hof Ter Bist
Veltwijcklaan252 - 2180Ekeren 0-wovr 14u-16u za 14u-l 7u zp 10u-12u 14u- 
17u
Hans Beers - schilderijen, wandkleden [17/5 tot 11/7]

Hoeselt 

■ Kuituur- en Sportcentrum Ter Kommen
Europalaan 2 - 3730Hoeselt 0011/41.49.97- ma-vr 9u-12u 13u-16u
Marc Gomme - fotografie [10/5 tot 5/6]
Lydie Nesvadba - fotografie [7 tot 26/6] -

Lokeren

•Di-Art
Vrijheidsplein 1 - 9160 Lokenen 009/348.06.42 - di-do 14-19u vr 10-12u 14-18u 
za 10-18u
Groepstentoonstelling [3/5 tot 3/7]

Geel
Houtave Marke

■ De Slijperij
Doelenstraat 41 - 2440 Geel 0014/58.27.51 - do 19u-22u za-ZP 14u-17u 
"Mao-ology from 2 to 2” - Tu-2 [31/5 tot 23/6]

• De Roeschaert, Arts St
Kerkhofstraat 12 - 8377Houtave 0050/31.95.63 - ma-wo 13u30-19u30za 
13u30-17u zp 16u30-19u30
Koen Vanderstukken - glassculpturen [3/5 tot 3/6] -

■ OwtmortingsreHtnnii Martre
Hellestraat 6-8510 Marke 0056/22.69.42 - ma-vr 9u-12u3013u30-16u
Cuauhtemoc Garmendia - fotografie [11/5 tot 6/6]
Etienne Van Haevermaet - fotografie [8 tot 27/6]

Houthulst Menen

•Croxhapox
Aannemersstraat54 - 9040Gent 009/228.38.65 - vr-zp 14u-19u30
Surface - controversiële renovatie van een muurschildering in de kathedraal van
Antwerpen [4 tot 19/5] .
Juliane Heise - installatie [25/5 tot 30/6]
■ Croxhapox Instalraam-Project
Onderstraat 26 en51 - 9000Gent 009/228.38.65-
Peter Morrens, Luk Gobijn [4 tot 19/5]
Johan Van Geluwe [25/5 tot 30/6]
■ Galerie Draaipunt
Begijnengracht 12 - 9000 Gent 009/355.77.28 - do-zp 14u-18u
Natacha Pimay - schilderijen [tot 19/5]
Koen Penninck - schilderijen [24/5 tot 16/6]
Franscine Beekman [21/6 tot 7/7]
■ Hof van Ryhove
Onderstraat 22 -9000 Gent 009/223.99.22-
"Links - verwantschappen” - Martin Rayner, Colin Ruscoe [10/5 tot 9/6]
■ Museum van Hedendaagse Kunst
Citadelpark - 9000 Gent 009/221.17.03 - di-zp 9u30-17u
“Pavillions” - Dan Graham/’Backspace/Boek ’95-’96"/Richard Venlet [tot 27/5]
“Fotografische momenten” [tot 27/5]
■ Museum voor Industriële Archeologie en Textiel
Oudevest 18-9000Gent 009/223.59.69-
“Lichaam en hygiëne” [tot 1/6]
■ Opus Operandi
Tentoonstellingslaan 32 - 9000 Gent 009/225.57.58 - wo-za 14u-18uzp 10u-13u
Lucas Vandenabeele [18/5 tot 23/6]

■ Vereniging voor het Museum van Hedendaagse Kunst te Gent
Hq/bouwlaan 29 - 9000 Gent 009/222.38.96 - di-zp 14u-18u
Jean-Marie Bijtebier [tot 2/6]
■ Campo Santo Kapel
Antwerpsesteenweg - 9040Sint-Amandsberg 009/225.49.18 - vr 16u-19u za-ZP 
llu-19u
“Links - verwantschappen” - Reinhard Behrens [10/5 tot 9/6]

■ Kapel van Langewaede
8650 Houthulst 009/233.65.93 - ma-zo 10-18u
Dan Van Severen, Benoît, Philip Van Isacker... [15/6 tot 6/7]

Knokke-Heist

•On-Gallery
Duindisteistraat 9 - 8300 Knokke-Heist 0050/60.77.86- za-ZP llu-13u 15ul9u
Fred Bervoets [tot 16/5]

■ Galerie Declercq
Leopoldlaan50- 8300Knokke-Heist 0050/62.59.25 - vr-zp llu-12u3015url8u30
“Vai E Vem” - Rosa Carvalho [tot 12/5]
Accrochage [-Z5 tot -/6]
■ Kultureel Centrum Scharpoord
Meerlaan 32 - 8300Knokke-Heist 0050/61.37.61 - ma-zo 12u-22u
Erik Schelstraete - fotografie [11/5 tot 6/6]

Kortrijk 

■ Cultureel Centrum Kortrijk (benedengalerij)
Hazelaarstraat 7- 8500Kortrijk 0056/22.07.68 - di-zp 14u-18u
“Et voila, le travail..- Albert Pepermans, Hugo Claus [tot 26/5]
■ Cultureel Centrum Kortrijk (foyer schouwburg)
Schouwburgplein 14 - 8500 Kortrijk
Inge Sterckx - fotografie [11/5 tot 6/6]
■ Kultureel Centrum Oude Dekenij
St.-Maartenskerkhof8 - 8500Kortrijk 0056/20.02.96 - ma-vr 14u-18u
Inge Sterckx - fotografie [11/5 tot 6/6]
Jo Voets - fotografie [8 tot 27/6]
■ Galery Clo Bostoen
P. Breughelstraat3 - 8510 Kortrijk-Marke 0056/21.48.56- zp-wo 14u-18u
“Ere aan de vader” - Mario De Brabandere - schilderijen, tekeningen [tot 15/5]

■ Ontmoetingscentrum ‘t Ghelandt - Menen
Waalvest - 8930Menen 0056/51.58.91 - ma-zp 10u-12u 14u-18u
Raymond Mallentjer - fotografie [11/5 tot 6/6]

Morlanwelz

■ Musée Royal de Mariemont
- 7140 Morlanwelz 0064/21.21.93 - di-zp 10u-18u
“D’une œuvre l’autre, het kunstenaarsboek in de hedendaagse kunsf ’ - Christian 
Boltanski, Daniel Buren, James Lee Byars, Bernard Villers... [tot 16/6]

Neerpelt 

■ PICSDommelhof
Toekomstlaan 5 - 3910 Neerpelt 0011/64.27.05- ma-vr 10u-12u 14u-17u zp 
14u-17u
“Ibsen” [tôt 27/5]

Nieuwenrode 

■ Cultureel Centrum “De oude pastorie”
Kerkstraat24 -1880 Nieuwenrode 0015/71.02.53 - ma-do 9u-16u vr-za 9ii-18u 
zp 14u-18u
Willy Van Eeckhout, Haman Adriaensen, Josée Kempen - schilderijen [12/5 tot 2/6]

Oostduinkerke 

■ Art Gallery De Muelenaere & Lefevere
Polderstraat76- 8670 Oostduinkerke 0058/51.47.57- vr-zp 14u-18u
Philippe Jonneskindt, Jan Van Wilgenburg - schilderijen, sculpturen [ 12/5 tot 23/6]
Rudi Pillen, Jan Desmarets - schilderijen, sculpturen [26/6 tot 11/8]

Grobbendonk LaLouvière
Oosteeklo

■ Kunsthuis Retina
Bosduifstraat 8 - 2280Grobbendonk 0014/51.75.02 - do 19-22u za-ZP 14-17u 
“Mao-ology from 0 to 2” - Tu-2 [2 tot 23/6]

■ Centre de la Gravure et de l’Image imprimée 
rue de Amours 10-7 100 La bouvière 
“Parcours gravé en Belgique” [10/5 tôt 21/7]

■ Galerij William Wauters
Antwerpse Heirweg 5-9968 Oosteeklo 009/373.70.06- do-zp 14u-18u
Christian Verhelst [ 11/5 tot 9/6]

Hassett Leopolds burg
Oostende

■ CIAP
Zuivelmarkt44 - 3500Hasselt 0011/22.53.21 - di-vr 14u-18uza 14u-I7u 
“Hebben wij ‘Het Geweten’” - Judith Samen - fotografie [10/5 tot 22/6] 
“Uitdiepen" - Ado Hamelryck, Paul Gees, Jean-Georges Massart [28/6 lot 27/7]

■ Kultureel Centrum Leopoldsburg
Kastanjedreef1 - 3970Leopoldsburg 0011/34.65.48 -ma-vr 10u-12u 14u-18u 
zal0u-12uzpl4u-18u
"Cursisten stellen tentoon'' [ 13 tot 31 /5]

■ Galerie Robert & Partners
Prinsenlaan 27- 8400 Oostende 0059/51.50.76 - vr-za 15u-19u zp llu-13u
Dominique Dehàis - schilderijen [11/5 tot 9/6]

/ 8.05.96-29.06.96

TITUS-CARMEL
works on paper § }

Galerie Bortier 12 B-l 000 Brussels 
Tel: 32-2-511.09.21 - Fax:32-2-502.68.54 
don, vrij, zat 14.30 - 18.00 jeu, ven, sam

IS DE KUNST ZELF STERFELIJK?

FRANCIS SMETS

De groefgangers. Een essay over de sterfelijkheid van de kunst. 133 blz.
Een zoeken naar de permanente kern van de kunst en naar het mogelijke 
voortbestaan. Een tocht van Lascaux tot Koons, over Goya, Pollock, Warhol,...

Een allereerste boeiende boekuitgave van de v.z.w. CIAP n.a.v. 20 jaar werking.
Hoe bestellen? Stort 560 fr (500 fr + 60fr portkosten) op rek. nr. 335-0027,108-91 van CIAP, 
Zuivelmarkt 44 3500 Hasselt. Vermeld a.u.b. duidelijk uw ndam en adres.

CIAP 20 jaar CIAP 20 jaar CIAP 20 jaar CIAP 20 jaar

GALERIE BASTIAANS BOXMEER NL

tot 13/5 Mathieu Knippenbergh computergraf iek

Quintijn van Eyk
19/5 tot 1/7 schilderijen en tekeningen

Bruno Sluydts

KunstRai Amsterdam - 28/5 tot 2/6 - stand 122
Joop Vugs -Jos Klaver - CorKnops

Galerie Bastiaans Steenstraat 54 T 31-485.572291 Do t/m Za 11-5 Zo 2-5
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■ Het Kunsthuis
Straatje-zonder-Eind- 8400 Oostende <£>059/70.51.51 - vr-w 15-18u
Cel Crabeels, Giles Thomas [3/5 tot 23/6]
Herman Bellaert [28/6 tot 15/9]
■ Museum voor Schone Kunsten
Wapenplein - 8400 Oostende <£059/803335 - ma wo-w 10u-12u 14u-17u
Léon Spilliaert [tot 27/5]
“16de Éuropaprijs voor schilderkunst” [15/6 tot 25/8]
■ PMMK
Romestraat 11 - 8400Oostende <£>059/50.81.18- di-w 10u-18u
“40 schilderijen 1992-1994” - Raoul De Keyserf’Beeldprojecten 1980-1994’’ - Paul
De Vylder/RaymondMinne/'De kunst van Her Seele" [tot 12/6]
Pol Bury - retrospectieve/Walter Leblanc - tekeningen/'Confrontaties" [29/6 tot 15/9]

Otegem

■ Deweer Art Gallery
liegemstmatóa - 8553 Otegem £056/64.48.93 - wo-zp 14u-18u
Lawrence Carroll [4/5 tot 9/6]

Ranst

■ Provinciaal Textielmuseum Vrieselhof
Schildesteenweg 79 - 2520Ranst <£>03383.46.80 - di-w 10u-17u
“Onsterfelijke stoffen, hergebruik en recyclage van kleding en textiel” [tot 30/11 ]

Sint-Baafs-Vive

■ André Demedtshuis
St-Bavostraat 15-8710Sint-Baafs-Vijve <£056/66.85.91 - vr-za 14u-18u zo 10u- 
12ul4u-18u
Bart Borra [4 tót 26/5]

Sint-Truiden

■ Kultureel Centrum “De Bogaard”
Minderbmedersstraat29- 3800Sint-Truiden £011/68.79.59-ma-zo 10u-12u 
13u-18u
Bart W.K. Leye - fotografie [10/5 tot 5/6]
Marc Gomme - fotografie [7 tot 26/6]

Strombeek-Bever

■ Kultureel Centrum Strombeek-Bever
Gemeenteplein -1853 Strombeek-Bever £02/267.41.56 - ma-zo 10u-22u
Xavier Rombouts - fotografie [8/5 tot 3/6]
Pierre Kempeneer - fotografie [5 tot 24/6]
Jerry Koninckx - fotografie [26/6 tot 2/9]

■ Kultureel Centrum Gildhof
St.-Michielstraat 9 - 8700 Belt £051/40.29.35 - ma-vr9u-12u 14u-17u
JoVoets-fotografie [11/5 tot 6/6]
Erik Schelstraete - fotografie [8 tot 27/6]

Tienen

m Het Toreke
Grote Markt6-3300 Benen £016/81.73.19 - ma-vr9u-12u3013u30-17uza-zo 
14tul8u
Renaat Ivens [11/5 tot 16/6]

Tongeren_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
■ Provinciaal Gallo-Romeins Museum
Kielenstraat 15 -3700Tongeren £012/2339.14 - di-zo 10-18u
“Belgische medailles in 1995” [tot 9/6]

Tuinhout

• Cultureel Centrum De Warande
Vkmmdestmat42-2300Turnhout £014/41.94.94- di-za 14u-18uzo 10u-12u 14u-l&i
“Confrontaties, 111 kunstenaars uit België en Luxemburg” [tot 2/6]
Jerry Koninckx - fotografie [8/5 tot 3/6]
Hubert Veldeman - fotografie [5 tot 24/6]
“Biotoop - biotope” - Piet Dirkx [28/6 tot 4/8]
Guy Voet - fotografie [26/6 tot 2/9]

Wevelgem

■ Gemeentelijk Kultureel Centrum
Acaciastraat - 8560 Wevelgem £056/40.12.40 - ma-vr 9u-12u 14u-17u
"Taski Delek" - Paule Blemont - fotografie [11/5 tot 6/6]
Raymond Mallentjer - fotografie [8 tot 27/6]
■ Ontmoetingscentrum Wevelgem
Vanackerestraat20- 8560 Wevelgem £ - ma-vr 9-12u 14-20u za9-12u
“De Dani-people in Nieuw-Guinea" - Kathy Surmont [14 tot 25/5] 
“Shots of war” [30/5 tot 8/6]
“Atelier van Plastische Kunsten” [17 tot 26/6]

■ Domein Kasteel van Halle p/a Kunst in Zoersel
GemeentehuisZoersel - 2980Zoersel £03380.13.00- di-zp 14-19u
“Zoersel ’96" - Joëlle Tuerlinckx, Mare de Roover, Peter Downsbrough, Marin
Kasimir... [15/6 tot 8/9]

Nederland

Amstelveen 

■ Museum van der Togt
Dorpsstraat 50 -1182 JE Amstelveen £020/641.5734 -
“Cremer, Parijs-New York, 1955-1995” - schilderijen, tekeningen [tot 2/6]

■ Amsterdams Historisch Museum
Kahierstruat92-1012 Amsterdam £020/523.1822 - ma-vr 10u-17uza-zollu-17u 
“Dubbelportretten, 2 visies in brons” - Jaap Hartman, Wim Korink [tot 2/6] 
“Amsterdam ’daki Anadolu, Anatolie in Amsterdam, manifestatie rond een 
fototentoonstelling van Leo Divendal” [tot 23/6]
H Arcam Galerie
Watedooplein213 -1011 Amsterdam £020/620.48.78 -di-za 13u-17u 
“Bewegwijzering in Schiphol” - Paul Mijksenaar [tot 18/5] 
■ Bureau Amsterdam
Rozenstraat59-1016NNAmsterdam £020/422.04.71 - di-za llu-17u
“11 waken” - Frank Mandersloot [tot 12/5]
‘The other self’ - Bhupen Khakhar, Berend Strik, RoB Birza, Bastienne
Kramer... [25/5 tot30/6]
■ De Appel
Nieuwe Spiegelstraat 10 -1017 DE Amsterdam £020/6253631 - di-za 12u-17u 
"Crap shoof ’ - Plenge Jacobsen, Jes Brinch & Henrik, Maurizio Cattelan... [tot 
19/5]
■De Veem vloer
Van Diemenstraat410 -1013 CR Amsterdam £020/675.93.06- do vanaf20u 
“Uw gastheer (M/V)” - Quirijn Kuchlein, Judith Fleishman, Theo Schepens. .. 
[tot 14/11]
B Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140 -1016LJAmsterdam £020/622.71.93 - di-za 13u-18u
Rob Birza - schilderijen, sculptural [11/5 tot 13/6]
Job Koelewijn [-/6 tot -/7]
■ Galerie Maria Chailloux
Prinseneiland 439 -1013 LP Amsterdam £020/638.82.11 - do-za 13u-18u
“De slaap” - Jaap de Ruig - mixed media [tot 25/5]
Michael Berk berner [30/5 tot 6/7]
■ Galerie Paul Andriesse
Prinsengracht 116 -1015 EAAmsterdam £020/623.62.37- ma-vr 10u-12u30 
14u-18u30za 14u-18u
“De ongeopende post van Max Foster" - Maria Eichhorn [tot 11/5]
Giuseppe Penone - nieuw werk [18/5 tot 22/6]
M Loerakker Galerie

Keizersgracht380-1016GA Amsterdam £020/622.17.32 - wo-za 13u-17u30
Sylvie Zijlmans, Hewald Jongenelis [tot 2/6]
•Rijksmuseum

Stadhouderskade42.-1071ZD Amsterdam £020/673.21.21 - ma-zo 10u-17u 
“Aanwinsten kunstnijverheid” [tot 9/6]
“Disegni, 3 eeuwen Italiaanse tekenkunst uit eigen bezit’ ’ [ 11/5 tot 4/8]
“Het mooiste gekozen, hoogtepunten uit de kostuum- en textielverzameling" [tot 
22/9]
“Rondom Rubens en Teniers” [tot 22/9]
“Nederlandse wapens uit Rusland” [8/6 tot 29/9]
■ Stedelijk Museum
Paulus Potterstraat 13 -1071CXAmsterdam £020/573.29.11 - di-za llu-19u 
“Peiling 5” - Tariq Alvi, Maddi Arkesteyn, Job Koelewijn... [tot 27/5] 
“Munch en na Munch, of de hardnekkigheid van schilders” - Edvard Munch, 
Gerhard Richter, Günther Förg, Georg Baselitz, Jannis Kounellis... [tot 9/6] 
“Readers Digest, 10 jaar schenkingen aan grafiek” [tot 9/6]
Lenore Tawney - textiel, objekten [11/5 tot 30/6]
John Chamberlain - sculpturen [11/5 tot 30/6]
“Interchanges” - werken op papier, fotografie [22/6 tot -/8]
“Fotografie uit de collectie” [22/6 tot 18/8]
“Under Capricorn” - installaties, digitale kunst [29/6 tot 25/8]
“Gerrit Komrij's keuze uit het Stedelijk” [8/6 tot 25/8]
■ Stichting Ultima Thule
PieterNieuwlandstraat23c -1093KJAmsterdam £020/693.9538 - wo-vr 14u- 
18u30
“Maal-tijd” - Ingeborg Meulendijks - tekeningen [tot 12/5]
■ Tropenmuseum
Linnaeusstraat2 -1092 CK Amsterdam £020/568.82.00- ma-vr 10u-17u za-zo 
12u-17u
“Verre vrienden van Jan Klaassen; poppenspel in Afrika en Azië” [tot 1/9]
■ Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat 7 -10/71 CX Amsterdam £020/570.52.00 - ma-zp 10u-17u 
“Caspar David Friedrich en Philipp Otto Runge, het jaar en de dag” - schilderijen, 
tekeningen [tot 23/6]
“Vincent van Gogh, tekeningen - het vroege wok 1880-1883” [10/5 tot 15/9] 
■ Vlaams Cultured Centrum De Brakke Grond
Nes 45 -1012 KD Amsterdam £020/622.90.14 - di-za 10u-20u30zP 13u-17u
“Vlaamse sier, tussen beeld en functie” [tot 2/6]
“Kiezen voor kunst” [7/6 tot 1/9]
‘Tussen soep en ijs” [7/6 tot 1/9]
■ W139
Warmoesstraat 139 -1012 JB Amsterdam £020/622.94.34 - wo-zp 12u-18u 
“Rack’.’ - Peter Riedl [31/5 tot 30/6]

Apeldoormn

■ Gemeentelijk Van Reekummuseum
Churchillplein 2 - 7314 BZ Apeldoorn £055/521.91.55 - di-za 10u-17uzp 13u- 
17u
“Hollandse schilderkunst na(ar) Breughel” - Dick van Arkel [tot 19/5]
“Nog maar net, collectie hedendaagse kunst van NOG Verzekeringen” [2/6 tot 
25/8]

Arnhem

■ Gemeentemuseum Arnhem
Utrechtseweg87-6812AAAmhem £026/443.24.31 - di-za 10u-17u zp llu-17u
“Helden op herhaling” - Karen Lancel [tot 19/5]
Ria Pacquée [tot 7/7]
“Leeg”-Lam de Wolf-installatie [2/6 tot 11/8]
“Intimiteit, een keuze uit de collectie” - Maria Roosen, Cheryl Donegan, Theo
Schepens... [28/6 tot 1/9]
■ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem Faculteit Beeldende Kunsten, 
bibliotheek
Onderlangs 9 - 6812 CÉ Arnhem £026/35336.88- ma-vr 10-17u
“Lokaal 5” - grafiek [tot 14/5]

Berg en Dal 

■ Afrika Museum
Postweg 6 - 6571 CS Berg en Dal £024/684.20.44 - ma-vr 10-17u za-zp ll-17u
“”Geest(en)Kracht, Vodun uit West-Afrika" [tot 31/12]

■ Museum Kranenburgh
Hoflaan26-1861 CR Bergen £072/589.89.27-di-zp 13u-17u
DirkFilarski [11/5 tot 29/9]
“90 jaar Bergen aan Zee 1906-1996” [tot 29/9]

Bergen op Zoom

■ Gemeentemuseum Het Markiezenhof
Steenbergsestraat 8 - 4611 TE Bergen op Zoom £0164/24.29.30- di-zp llu-17u
Jan Mighorst - schilderijen [tot 19/5]
Margriet Oomen - schilderijen [tot 16/6]

Steenstraat54 -5831JG Boxmeer £0485/57.22.91 -do-za llu-17uzp 14u-17u
Mathieu Knippenbetgh - computergrafieken, sculptural [tot 14/5]

Breda

■ De Beyerd - Centrum voor Beeldende Kunst
Boschstraat22 - 4811GH Breda £073/22.50.25 - di-vr 10u-17u za-zp 13u-17u 
“Va na Vermeer, hedendaagse schilders in Nederland en Vlaanderen” [12/5 tot 16/6] 
■ Lokaal 01
Kloosterlaan 138 - 4811EE Breda £076/514.19.28 - do-zp 13u-17u
“Echte Schilders & Echt Schilderen & Echte Schilderijen” - Jeroen Buser, Arjan
Janssen, Emiel Kruithof [3 tot 12/5]
Rosan Bosch, Sjaak Langenberg, Peter Hoste, Rank Priimmer - installatie [31/5 
tot 23/6]
■ Park Wolfslaar, Temporary Art Outside
W)ÿslaardreefl02-Breda £076/522.71.68 - ma-zp 10-18u
“Shelter” - Ricardo brey, James Chapman, Joep van Lieshout, Mike Tyler... [5/5 
tot 7/7]

Delft 

■ Cultureel Centrum Abtswoude
Aart van der Leeuwenlaan 332 - 2624 LI Delft £015/256.92.06 - ma-zp 9u-21u30 
“Delft 750jaar” [1 tot 26/5]

Den Haag

■ Haags Gemeentemuseum
Stadhouderslaan 41 - 2517 HVDen Haag £070/338.11.11 - di-za 9u-21u zp-ma 
9u-18u
“Den Haag project” - Gary Lang [tot 26/5 ]
‘World Wide Video Festival”/“Delfts aardewerk uit de tijd van Vermeer” [tot 2/6]
“Moderne toegepaste kunst” [tot 9/6]
“124 waken” - Rank van Hernat [tot 16/6]
Ossip [8/6 tot 1/9]
“Briljant en geva" - juwelen [15/6 tot 8/9]
Ruud Kuijer [8/6 tot 8/9]
■ Haags Historisch Museum
Korte Vijverberg 7 - 2513 AB Den Haag £070/364.69.40 - di-vr llu-17u za-zp 
12u-17u
“De Hollandse samenleving in de tijd van Vermeer” [tot 2/6]
“Erich Salomon in Holland, foto’s 1933-1940" [tot 23/6]
■ HCBK Stroom
Spui 193-195 - 2511 BN Den Haag £070/365.89.85 - ma-za 12u-17u
"Silicon Rally, Stroom op internet” - interna en World Wide Web [tot 8/6]
■ Maud Bored Fine Art
de Ruyterstraat 75 - 2518Den Haag £070/345.56.78- do-za 13-18u
Donald Judd - wok op papier [16/5 tot 30/6]
•Mauritshuis
Korte Vijverberg8- 2513ABDenHaag £070/346.92.44 - di-za l(hi-17uzpllu-17u
Retrospectieve Johannes Vermeer [tot 2/6]
■ Museum Paleis Lange Voorhout
Lange Voorhout 74 - 2514 EHDenHaag £070/33811.11 - di-zo llu-17u
RantisekKupka (1871-1957) [tot 16/6]
“Leon Spilliaert, M.C. Escher" [29/6 tot 1/9]
■ Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum Museum van het Boek 
Prinsessegracht30 - 2514AP Den Haag £070/346.27.00 • ma-za 13u-17u
“De wereld da geleerdheid rond Vermeer” [ta 2/6]

Deurne

■ Gemeentemuseum De Wieger
Oude Liesselseweg 29 - 5751 WN Deurne £0493/38.75.07- di-zo 12u-17u
Cornelis Kloos [tot 16/6]

Eindhoven

■ Atelier Margot
Hoefkestraat20 - 5611 RM Eindhoven £040/211.75.43 - do-zp 14u-18u
Accrochage [ta 26/5]
■ Atelier Margot
Hoefkestraat20 - 5611 RM Eindhoven £040/211.75.43 - do-zp 14u-18u
Ca de Ree, Joan Sandbag - objekten, schilderijen [2/6 ta 7/7]
■ Museum Kempënland
St-Antoniusstraat 5-7 - 5616 RT Eindhoven £040/252.90.93 - di-zp 13u-17u 
“Retrospectieve Jan Dijker (1913-1993)"rZo vada, zo zoon” - Bernard van de 
Bult, Pieter Celie [11/5 ta 30/6]
■ Van Abbemuseum
Vonderweg 1 - Eindhoven £040/275.52.75 - di-zo llu-17u
“Van Abbemuseum 60 jaar: alleen schilderijen...” [11/5 tot 25/8]

Almere Assen
Gouda

■ De Paviljoens
Odeonstraat5 -1325AL Almere £036/537.79.77- di-zp 12u-17u
“Slapen in Almere" - Jos van Doom, Rank E van da Wade, Gijs Verschoor [tot 2/6]
“Het buitenste binnen” - Marinus Boezem, Leo Copers, Sigurdur 
Gudmundsson... - ontwapen voor de publieke ruimte [16/6 tot 18/8]

■ Galerie De Nassaugang
Groen van Prinstererlaan 98 - 9402 KG Assen £0592/34.07.41 - ma-vr 9u- 
16u30
Max Glasatelier [tot 23/5]
“Leerlingen Dr. Nassau college” [29/5 tot 30/6]

■ Museum het Catharina Gasthuis
Oosthaven 9 - 2801 PB Gouda £0182/58.84.40 - ma-za 10u-17u zo l2u-17u 
“Van Marijke de Goeij ta Arjanne van da Spek, 20 jaar collectie hedendaagse 
kunst” [ta 26/5]
"Aardewerk van de Haagsche Plateelbakkerij Rozenburg” [tot 15/9] 
“Beeldende kunst van plateelschilders” [tot 25/9]
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Groningen

■ Galerie Spatie
Noordertiaven 19/21 - 9712 VG Groningen D050/314.02.15 - do-w 13ii30-17ù 
“Het zwaard van Damocles-effec’ - 12 kunstenaars - installaties, sculpturen, 
multimedia [17/5 tot 2/6]
■ Groninger Museum
Museumeiland 1 - 9711 ME Groningen @050/366.65.55 - di-w 10u-17u w 13u- 
17u
“Virtual vibes” - Micha Klein [tot 9/6]
“A utopia in plastics” - vormgeving [tot 16/6]
Vivienne Westwood & Inez van Lamsweerde, Vinoodh Matadin [tot 29/9]
■ Volkenkundig Museum Gerardus van der Leeuw
Nieuwe Kijk in ‘t Jatstraat 104 - 9712 SL Groningen <S050/363.57.91 - di-vr 10- 
16u za-w 13-17u
“Van katrol tot kunstwerk, weefkatrolhouders uit West-Afrika” [tot 3/6] 
•Kunstcentrum Niggendijker

Hofstraat 21 -9712 JA Groningen®050/312.36.91 -
Albert Heidekamp, André Kok [tot 12/5]
“GR 95” [26/5 tot 16/6]
"Eindexamententoonstelling ABK Minerva afdeling theatervormgeving”” [22 tot

Haarlem

■ De Vishal
Grote Markt 20 - 2011 RD Haarlem © 023/532.68.56 - ma-za llu-17u zo 13u- 
17u
“Bouwen op de zon” - Marijke Don/Geertje Briels, Taeke Henstra [27/4 tot 20/5] 
“Wild vlees” - beeldverhalen [25/5 tot 24/6]
“Een verre reis naar Haarlem" [29/6 tot 5/8]
■ Teylers Museum
Spaame 16 - 2011CH Haarlem ®023/531.90.10- di-ta 10u-17u w 13u-17u
Giorgio Morandi [tot 12/5]
“De vissen van Solnhofen" - boeken, fossielen [tot 26/5]
“Italiaanse tekeningen 1400-1700” [tot 2/6]
“Heer Bommel & Tom Poes” [25/5 tot 28/7]
“Reizen in de Pacific” [-/6 tot-/8]
“Tekeningen uit de permanente collectie” [14/6 tot 15/8]

Hardinxveld-Giessendam

■ Museum De Koperen Knop
Binnendams 51 -3371 BA Hardinxveld-Giessendam 00184/61.13.66- wo-ra 
13u-17u
“Veelzijdig textiel in de Alblasserwaard” [25/5 tot 29/6]

Heerlen

•Stadsgalerij
Raadhuisplein 19- 6411HK Heerlen 0045/576.44.49 - di-vr llu-17u za-zo 14u- 
17u
“Collectie Aad de Haas” [tot 30/61 .
“Rob van Koningsbruggen - schilderijen [2/6 tot 11/8] •

Helmond

■ Gemeentemuseum Helmond
Kasteelplein 1 - 5701 PP Helmond 00492/54.74.75 - di-vr 10u-17u za-zo 14u- 
I7u
Merijn Bolink - beelden [tot 19/5]
“Het gezicht van de ING-collectie: van Willink tot Bierenbroodspot” [tot 16/6]

‘s Hertoenbosch

■ Noordbrabants Museum
Verwersstraat41 - 5211 HT ‘s-Hertpgenbosch 0O73/687.7&OO - di-vr 10u-17u 
za-no 12u-17u
‘The gardener" - Irene Fortuyn [tot 9/6]
“Tour de Rance 1936-1996” [15/6 tot 14/7]
“Aardse paradijzen, de tuin in de Nederlandse kunst I, 15de - 18de eeuw” [16/5 
tot 25/8]

Hoorn

■ Westfries Museum
RoodeSteen 1 -Hoorn 00229/28.00.28-ma-vrllu-17uza-zp 14u-17u 
Rudolf Schmidt, José Vermeersch - schilderijen, keramiek [tot 2/6], 
“De korting van Siam” [14/6 tot 18/8]

Laren

■ Singer Museum
Oude Drift'l -1251 BS Laren 0035/531.56.56- di-za llu-17u zo 12u-17u
“Jan Eisenloffel (1876-1957), pionier in metaal-design" [tot 2/6]
"Vereninging Laren - Blaricum 75 jaar” [25/5 tot 23/6]
“Aankijken” - Paul Huf - fotografie [12/5 tot 23/6]
Henk Wolvers - Keramiek [9/6 tot 14/7]
“Larense schildetkunsf ’ [15/6 tot 11/8]
Sjoerd de Vries, Margot Zanstra - schilderijen, sculpturen [23/6 tot 18/8]

Leerdam

■ Nationaal Glasmuseum
Lingedijk28 - 4142 LD Leerdam 00345/61.27.14 - di-vr 10u-13u 14u-17u za-zp 
13u-17u
"Leerdam-Unica, Leerdam-Serica" [10/5 tot 8/7]

Leeuwarden

■ Fries Museum
Turfmarkt 11 - 8911 KS Leeuwarden 0058/212.30.01 - ma-za llu-18u zp 13u- 
17u
“Goochel- en variété-affiches” [13 tot 27/5]
“De oorlog op tafel, bord- en kansspelen over de Tweede Wereldoorlog" [tot 2/6] 
“Spelen met de oorlog, de collectie spellen en speelgoed van het verzetsmuseum” 
[tot 7/7]
“Uit koninklijk bezit, de verzamelingen vn Oranje” [1/6 tot 1/9]
■ Nederlands Keramiek Museum Museum Het Princessehof
Grote Kerkstraat 11 - 8911DZLeeuwarden 0058/212.74.38 - ma-za 10u-17u zo 
14u-17u
“Fries kerfsnee aardewerk 1750-1950” [tot 2/6]

Leiden

■ Stedelijk Museum De Lakenhal
Oude Singel28-32 - 2312 RA Leiden 0071/516.53.60 - di-vr 10u-17u za-zo 
12u-17u
“Oriëntatie, 5 Indonesische en 5 Nederlandse kunstenaars” - Cock Sjardijn, Andar
Manik, Heri Dono, Gijs Frieling... [tot 27/5]

Maastricht

■ Academie Jan van Eyck
Academieplein 1 -6211 KM Maastricht 0043/325.42.85 - ma-po 12u-17u 
“Open dagen van de akademie" [22 tot 30/6]
•Bonnefantenmuseum

Avenue Céramique 250 - Maastricht 0043/329.01.90 - di-zp llu-17u
Willem de Kooning - sculpturen [tot 2/6]
“Collectie Neutelings, Middeleeuwse beeldhouwkunst” [tot 9/6]
“De cilinder" - Jan Carlier [15/6 tot 13/7]
Sol LeWitt-koepelzaal [tot 1/9] -

Middelburg

■ De Vleeshal Middelburg Stichting Beeldende Kunst
Markt - Middelburg 00118/67.54.23 - di-zp 13u-17u
“Voorstelling van een ronde vorm" - Ann Veronica Janssens [tot 3/6]
“De ontvoerde stark It is such a privilege to see so much confusion” [8+9,15+16, 
22+23/6] ,
■ Zeeuws Museum
Abdij 3- 4331 BK Middelburg 00118/62.66.55 - di-vr 10u-17u za-ma 13u30- 
17u -
“In schoonheid verstild, Jan Heyse 1882-1954” [tot 18/8]

Nijmegen

•Paraplufabriek

Van Oide Bameveldstraat 63A - 6512 AT Nijmegen 0024/322.75.90 - do-zo 
13-17u
“False notions" - Rienk Toorman, Romy Rinke, Julian Germain... - fotografie 
[12/5 tot 2/6]
Anja Huinink, Netty van Osch, Famke van Wijk [15/6 tot 7/7]

Oost-Souburg

■ Centrum Hedendaagse Kunst Watertoren
Vlissingsestraat 239 - Oost-Souburg 00118/47.06.58 - wo-zp 12u-17u
“Dialoog Nederland - Italië” - Ronald Mullié, Roberto Remi, Peter Terhorst [tot 
23/6]

Roermond

■ Stedelijk Museum Roermond
Andersonweg 4 - 6041 JE Roermond 00475/33.34.96 - di-vr llu-17u za-zo 
14u-17u Z
“Open your mind” - Ursula Pahnke-Felder [tot 16/6]

Roosendaal

■ Tongerlohuis
Molenstraat2-4701JSRoosendaal00165/56.64.85-di-zp 14u-17u . / 
“Beelden in beeld” - Barbara de Clercq, Dick Fluitsma, Henk de Jong, Kas th 
Stuart... [tot29/7]

Rotterdam

■ Centrum Beeldende Kunst Rotterdam.
Nieuwe Binnenweg 75- 3014 GE Rotterdam 0010/436.02.88 - di-do zo 12ù-17u 
vr 12u-21u za 10u-17u
Huib Noorlander - sculpturen [15/6 tot 16/7]
■ Chabot Museum
Museumpark 11 - 3015 CB Rotterdam 0010/436.37.13
“Manifesta 1” [9/6 tot 18/8]
■ Galerie Fotomania
Hoombrekersstraat 22 - 3011 CL Rotterdam 0010/413.50.55 - wo-zo 12u- 
17u
Candida Höfer/Nico Bick [tot 2/6]
Stan Denniston [5/6 tot 14/7]
• Galerie Maas
Oudedijk159- 3061AB Rotterdam 0010/412.40.48 - di-zo 14u-17u
G. Spuybroek, Olaf Stevens - schilderijen, glaswerk [tot 10/5]
Edmond van de Weyer [11/5 tot 13/6]
Huib Noorlander - sculpturen [15/6 tot 16/7]
■ Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk341 - 3015AA Rotterdam 0010/440.03.01 - di-za 10u-17u zo llu- 
17u
"Bruekel & Kooiker” - fotografie [tot 25/5]
“The Reel World. Honderd jaar filmaffiches 1895-1995.” [tot 27/5]
“Han van Meegeren (1889-1947), van miskend kunstenaar tot meestervervalser" 
[tot 2/6]
“Lust voor het oog, 400jaar erotische kunsf ’ [tot 23/6]
“Manifesta F’ [9/6 tot 18/8]
“Basic”-Gerard van den Betg-vormgeving [18/5 tot 1/9]
“Surrealisme uit de Collectie Nederland” [15/6 tot 15/9]
■ Maritiem Museum Prins Hendrik
Leuvehaven 1 - 3011EA Rotterdam 0010/413.26.80 - di-za 10u-17u zp llu- 
17u
“Italiaanse kaartenmakers” [tot 23/6]
“Manifesta 1” [9/6 tot 18/8]
■ Museum Boijmans Van Beuningen
Museumpark 18-20 - 3015 CX Rotterdam 0010/441.94.00- di-za 10-17u zp 11- 
17u
Cindy Sherman [tot 19/5]
“Nicolaes Berchem (1620-1683): invloedrijk inventor" - grafiek [tot 26/5]
“Surrealisme uit de collectie” [tot 2/6]
Klaar van der Lippe [tot 2/6]
“Eerste keus” - vormgeving [tot 16/6]
“Andreas Schotel (1896-1984)” - grafiek [26/5 tot 7/7]
“Maniëristische grafiek: een selectie uit de collectie Baselitz” [tot 4/8]
“The multiples” - Lawrence Weiner [9/6 tot 18/8]
Hans Haacke gastconservator [9/6 tot 18/8]
“Rotating glass walls, 1970” - Bruce Nauman [tot 18/8]
“Manifesta 1” [9/6 tot 25/8]
“The bookshop piece” - Liesbeth Bik, Peter Fillingham, Jos van der Pol [8/6 tot 
8/9]
“Muren” - Willem Oorebeek [tot 7/12]

■ Nederlands Architectuurinstituut
Museumpark25-3015 CB Rotterdam 0010/440.1200- di-za 10u-17u zollu-17u 2 schepping van de architect, 200jaar bouwkunstonderwijs in Nederland” [tot 

“Luxor Theater Rotterdam/Musicon Bremen - bouwen voer cultuur” - Rem 
Koolhaas, Daniel Libeskind, Kees Christiaanse... [tot 16/6] 
“Het Nederlandse interieur 1870-1990" [tot 14/7]
“De moderne jaren ’50 en ’60, de verspreiding van ear eigentijdse architectuur 
over Nederland" [tot 21/7]
“Manifestai” [9/6 tot 18/8]
“Future systems” [18/5 tot 18/8]
“Real Space in QuickTime, architectuur en digitalisering” [ 15/6 tot 15/9]
■ Nederlands Foto Instituut
WittedeWithstraat63-3O12BNRotterdam0OlO/213.2O.H-di-zp llu-17u 
“Eastof Eden, Oost-Europain 1995"-Carl De Keyzer [18/5 tot 30/6] 
“Manifestai” [9/6 tot 18/8]
•Salle de Bains

Mauritsstraat167- 3012 CH Rottendam 0010/413.91.39 - do-za 13u-17u
“My name is Bubblegum” - Rob van der Hoeven [tot 11/5] 
■ V2
Eendrachtsstraat 10- Rotterdam 0010/404.64.27-
“Manifesta 1” [9/6 tot 18/8]
■ Witte de With
Witte de Withstmat50-3012BR Rotterdam 0010/411.01.44 - di-zp llu-18u 
“Voorwerk 5” - Christoph Fink, Yvonne Dröge-Wendel, Sigalit Landau, Ana 
Prada, Zeger Reyers [tot 19/5] 
“Manifesta 1” [9/6 tot 19/8]

Sitlard

■ Stedelijk Museum Het Domein
Kapittelstraat 6 - 6131 ERSittard 0046/451.34.60- di-vr llu-17u za-zp 14u-17u
Panamarenko [11/5 tot 23/6]

Tilburg

■ De Verschijning
Lanciersstraat42 - 5017CS Tilburg 0013/544.42.40 - do-zp 13u-17u
“black of now return” - Joke van Kerkwijk [tot 19/5]
Sylvia Savelkoul [24/5 tot 16/6]
• Nederlands Textielmuseum
Goirkestraat96- 5046 GN Tilburg 0013/536.74.75- di-vr 10u-17u za-zo 12u- 
17u
“Wil Fruytier, architect in textiel 1957-1988” [tot25/5]
•Scryption

Spooriaan434A - 5038 CH Tilburg 0013/535.37.77-di-vr 10u-17u za-zo 13u- 
17u
“De liefste machine ooit uitgevonden, Willem Frederik Hermans en de 
typemachine” [tot 1/9]
■ Stichting De Pont
Wilhelmin^xuk 1 -5041 EA Tilburg 0013/543.83.00 - di-zo Uu-17u
Guido Geelen - beelden [tot 30/6]
“De Tuin van Pjotr Müller” [tot 1/9]

Utrecht

■ Case»
Oudegracht366 - 3511PP Utrecht 0030/231.99.95 - wo-zo 13u-I7u30
“Your coloring book” - Ram Katzir [4/5 tot 2/6]
‘I hate sports” - Jozef van der Heijden... [9/6 tot 7/7]
■ Made in Heaven
Oudegracht305 - 3511 PB Utrecht 0030/234.28.64 - wo-za 13u-17u
Juul Kraijer, Raymond Boekelder [15/5 tot 1/6]
“Collega, eindexamenstudenten en docenten van de Hogeschool voor de
Kunsten, Utrecht’ - grafiek [12/6 tot 6/7]
■ Museum Catharijneconvent
Nieuwegracht63 - 3512 LG Utrecht 0030/231.38.35- di-vr 10u-17u za-zo llu- 
17u
“Predikanten” [tot 1/6]
"1501846-1996” [tot 30/6]
"Roomsch in alles, het rijke roomse leven tussen 1900-1950" [tot 30/6]

Venlo

■ Museum Van Bommel-Van Dam
Deken van Oppensingel 6 - 5911 AD Venlo 0077/351.34.57- di-vr 10u-16u30 
za-zo 14u-17u
“12 galerieën uit België te gast” [tot 7/7]

Weert

■ Museum voor Religieuze Kunst Jacob van Home -
Markt 7-6001EJ Weert 00495/53.19.20- di-zo 14u-17u
“In het voetspoor van Rubens, Jacob de Wit (1695-1754)” - retrospectieve [14/4 
tot 7/7]

Zutphen

■ Museum Henriette Polak
Zaadmarkt88-7216DE Zutphen 00575/51.68 78 - di-vr llu-17u za-zo 13u30- 
17u
Xandra Donders [11/5 tot 9/6]
Josée Houtbraken - schilderijen [15/6 tot 21/7]

De volgende Witte Raaf verschijnt op 1 juli 1996. Gegevens voorde agenda moeten 
binnen zijn vóór 15 juni 1996 op het postbusadres: Postbus 1428,1000 Brussel 1.
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Eindexamenstudenten 
en docenten 

van de Hogeschool 
voor de Kunsten 

Utrecht, 
afdeling grafiek 
exposeren samen 

op het moment dat 
zij officieel 

collega's worden.

VA-ëE,2y

Wo. t/m Za. en iedere tweede Zo. v.d. maand 13.00-17.00 uur. 
Art Amsterdam 24 mei t/m 27 mei Westergasfabriek.

Donald Judd

vanaf 17 mei

do t/m za 13.00 - 18.00 uur en op afspraak 
-

de Ruijterstraat 75 2518 AR den Haag
tel +31 70 345 5678 fax +31 70 345 0754
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CARL JACOBS
BRUNO DECRE

tentoonstelling
28 april - 26 mei 1996

WOK. and j. van der borght

tentoonstelling
2 juni - 30 juni 1996

adres : oude gentbaan 295 
9300 aalst belgiê 
tel.: 053/78 86 80 ’

open : do-vr-za 14-18 uur 
zo 10.30 -13.30 uur 
en na afspraak

Kunst 
In Huis 
kennen 

is kunst 
in huis 
hebben.

Kunstuitleen. In Vlaanderen 
een te weinig gekende mogelijkheid. 
Nochtans heeft Kunst In Huis zeven 
filialen - Brussel, Dilbeek, Hasselt, 
Turnhout, Knokke-Heist, Waregem 
en Antwerpen — waar u, uit een grote 
voorraad recent werk, die kunst
werken kunt kiezen die u 'graag in 
uw huis wil hebben. Voor een tijdje, 
of voor altijd...

Voeg daaraan toe dat de maan
delijkse huurprijs nog geen twee 

* pakjes sigaretten kost, dan weet u het 
wel. Kunst kiezen is moeilijk, maar in 
elk geval gezond.

KUNSTIHUS
Wij wat minder, u wat meer.
Voor meer info : 02/216 00 80. U vraagt naar Inge.
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Tu-2, ‘Mickey Mao n°2’ - olie op doek - 213 x 162 cm -1991

Tu-2
‘Mao-ology from 0 to 2’

31/05/96 t/m 23/06/96 
in

De Slijperij
ruimte voor beeldende kunst

Doelenstraat 41,2440 Geel, tel. 014-58.27.51

en

02/06/96 t/m 23/06/96
in kunsthuis
Retina

Bosduifstraat 8, 2280 Grobbendonk, tel. 014-51 .75.02

Openingsuren DE SLIJPERIJ en Kunsthuis RETINA: 
don.: 19-22 u., zat.: 14 -17 u., zon.: 14 -17 u. en op afspraak.

1
GALERIJ DE WITTE BEER
Witte Beerstraat 7, 8200 Brugge Sint-Andries

GASTKUNSTENAAR

BETTY CUYKX
KANT-CREATIES

4 mei -16 juni 1996

. werk in PERMANENTIE van

Diane BOGAERTS (tekeningen) 
RAMON (plastisch werk) 

Michel THUNS (schilderijen)

DE GALERIJ IS VRIJ TOEGANKELIJK 
op zaterdag 4, 11, 18 mei & 1, 8, 15 juni 
op zondag 5, 12, 19 mei & 2, 9, 16 juni 

van 15 tot 18 uur en altijd ook op afspraak 
telefoon (050) 31 14 05 of 34 36 89

MARK

BOEK

A e R T

8 juni - 30 juni 1996

PROVINCIEMUSEUM 
VLAAMS-BRABANT 

R VAN HUMBEECK - M. PIRON

MECHELSEVEST 108 
3000 LEUVEN
TEL. (016) 22 28 93

OPEN VAN 10 TOT 18 UUR 
GESLOTEN OP DINSDAG

INTERNATIONAL
ART FAIR 96

INTERNATIONALE
KERAMIEKBIENNALE

11 t.e.m. 14 October

Nekkerhal Mechelen

Dossiers :
’ International Art Fair &

Keramiekbiënnale : uiterlijk 1 juli

Internationale presentatie van beeldende kunst 
Deelname op basis van standenhuur -18 m2 - 

aan democratische prijzen 
1ste Internationale Keramiekprijs 96

Tijdens I.A.F. 96 : selecties voor deelname aan de: 
Internationale Kunstbeurs (Galerijen-mei 97) & 

Internationale tentoonstelling “Glas & Keramiek” 
Uitgave 1997 : 1ste Internationale Prijs Beeldhouwkunst

Organisatie i.s.m. Internationale Instellingen, 
Kunstacademies, Vakhandel, Nationale Loterij

KUNSTSTICHTING PERSPEKTIEF VZW
Mercatorlaan 25-3150 Haacht - Brabant - België

00.32.(0)16.603335



Inhoudsopgave Colofon
NUMMER 55 - MEI-JUNI 1995 VOORAF UITGEVERIJ

■ Mare De Kesel Helder noemen wat donker opkomt. Over 
mimesis, misdaad en kunst • Brief aan DDV ■ Mark 
Kremer There is rules. Cady Noland in Museum Boymans-van 
Beuningen ■ Dirk Lauwaert MERCI CRIME Over Louise 
Bourgeois ■ Bart Meuleman KINDEREN NIET TOE
GELATEN • Jorinde Seijdel Time-out: Redesign - Remuseum 
- Rereality ■ Marc Dubois Van Casino tot Museum ■ Koen 
Brams & Dirk Pültau Het warenhuis (deel 1). Over het 
PMMK ■ Marc Holthof De ongewenste wasmachine. Over 
het televisiewerk van Jef Cornelis.

NUMMER 56 - JUU-AVGVSTUS1995

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd zonder 
voorafgaandelijke toestemming van de uitgever en de 
auteurs. Schriftelijke reacties kunnen gepubliceerd worden 
maar de redactie behoudt zich het recht voor ingezonden 
brieven in te korten.

MET DE STEUN VAN

Het Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap, 
Administratie Kunst

De Mondriaan Stichting

Uitgever
DWR/TWR vzw
Postbus 1428, B-1000 Brussel 1
Tel. 32(2)223.14.50 - Fax 32(2)223.23.18
Verantwoordelijke uitgever
Koen Brams
Raad van advies
Geert Bekaert, Dirk Lauwaert, Frank Reijnders, Anna Tilroe 
en Bart Verschaffel

REDACTIE

■ Dirk Lauwaert Een feit is steeds een kopie Over realisme 
■ Bart Meuleman COCK/PIT ■ Lieven De Canter. 
Prolegomena over pornografie ■ Paul De Vylder 
Gedesymboliseerde lichamen Drie keer porno voor hetzelfde 
geld ■ Marc Holthof Stereogrammen en de Parijse politie of 
hoe je in drie dimensies voorbij een beeld kunt kijken ■ Mare 
De Kesel Het obscene van een ladder Over een mobiele 
tentoonstellingsruimte, genaamd [De ladder van] Pontormo • 
Hugo Debaere Dagboek ■ Arjen Mulder "Het is beeldende 
kunst, wantje kijkt ernaar." Kunstenaars op televisie ■ Dirk 
Pültau De schimmelende processies van Paul Thek ■ Koen 
Brams & Dirk Pültau Het warenhuis (deel 2). Over het 
PMMK

Hoofdredactie
Koen Brams
Redactiesecretariaat
Etienne Wynarits
Eindredactie
ErikEelbode
Lay-out
Gauthier Dejonghe
Publiciteit
Koen Brams, Etienne Wynants

PRAKTISCHE GEGEVENS

NUMMER 57 - SEPTEMBER-OKTOBER1995 

■ FrankVande Veire De nacht straalt in een meisjesoog. Iets 
over Hegels 'einde van de kunst'. • Mark Kremer Un elefante 
si sbaglia enormemente. De Biënnale van Venetië ■ Koen 
Brams & Dirk Pültau Middelheim, nu ■ Koen Brams 
Vragen aan Jacq V ogelaar. Over het tijdschrift in het algemeen 
en "Raster" in het bijzonder: '

NUMMER 58 - NOVEMBER-DECEMBER 1995 

■ Rudi Laermans 'Ik verzamel, dus ik ben?' Kleine postume 
dialoog met Walter Benjamin ■ Een bezoeker van 
tentoonstellingen die anoniem wenst te blijven Mevrouw Z 
■ Koen Brams & Dirk Pültau De collectie van Annick en 
Anton Herbert ■ Renée Steenbergen De echte en de ideale 
verzamelaar - een speurtocht ■ Filip Geerardyn Ongezeglijk 
verzamelen en het onzeglijk reële Over "Collecting, An Unruly 
Passion, Psychological Perspectives " ■ Steven Jacobs Verval 
Het "Zwarte Vierkant" als ruine ■ Koen Brams, Ilse Kuijken 
& Dirk Pültau De beeldhouwkunst, zoals zij was in openlucht 
■ Middelheim, 1995+... ■ Sven Lütticken De bodem en de 
blik Jean-Marc Bustamante en het landschap ■ Marc Holthof 
De metamorfosen van deze tijd

NUMMER 59 - JANÜARI-FEBRUARI1996 

■ Lawrence Weiner A translation from one language to 
another ■ Paul De Vylder De plaats van het zwijgen ■ Henri 
Maldiney Over vertaling Taal Spraak Poëzie ■ Elke de 
Rijcke De vreemde taal in de taal vertalen ■ Steven Jacobs 
Kleine esthetica van de robotfoto ■ Dirk Pültau Günther Förg, 
"Zwillinge", 1986 ■ Koen Brams & Dirk Pültau Een plaats 
voor de levende kunst Over de collectie van het Museum van 
Hedendaagse Kunst Gent ■ Hans Abbing Verhuld vertoon 
De Nederlandse overheid en de Mondriaan Stichting ■ Linda 
Warmoes KUNST een feuilleton in afleveringen Aflevering 1 : 
Energie verdwijnt niet, energie verdampt

NUMMER 60 - MAART-APRIL1996 

■ Bart Verschaffel Over kunst, ontroering en kritiek • Luc 
Tuymans Over het beeld ■ Mare Holthof Still/A Novel De 
blinde vlek van Muybridge ■ Dirk Lauwaert Over het vertel
lende beeld ■ Jan Baetens Fotoliteratuur, een onmogelijk 
genre? ■ Dirk Pültau On Kawara, de blinde tijd ■ Jan 
Verplaetse Enkele beschouwingen bij de ontvoering van 
Nicolas Moureaux. Kortpracticum over de robotfoto • Steven 
Jacobs Het museum als meetsysteem: Mel Bochner 1966- 
1973 ■ Koen Brams & Dirk Pültau'Verzamel- en museum
beleid in Vlaanderen: enkele conclusies en aanbevelingen ■ 
Linda Warmoes KUNST een feuilleton in afleveringen Afle
vering 2: De kunstenaar is de lever van de maatschappij

AUTEURS

Jeroen Boomgaard Is verbonden aan het Kunsthistorisch 
Instituut van de Universiteit van Amsterdam. Samen met 
Sebastian López publiceerde hij “Van het postmodernisme ” 
(1985). Daarnaast leverde hij een bijdrage aan de catalogus 
“Rembrandt. De meesteren zijn werkplaats” (1991) en aan 
de bundel “De Gouden Eeuw in perspectief’ (1992). Bij 
Babylon/De Geus verscheen in 1995 het boek “De verloren 
zoon/Rembrandt en de Nederlandse 
kunstgeschiedschrijving”.

Mare Holthof Redacteur van “Andere Sinema’^^iï Van 
Halewijck/De Balie verscheen onlangs de essaybundel “De 
digitale badstad”■

Steven Jacobs Kunstcriticus. Publiceerde in 1994!'Ïfetboek 
“Het gebroken venster” (Vlees en Beton 25). Recent ver
scheen “Henry Van de Velde, wonen als kunstwerk, woon
plaatsen voor kunst” bij Uitgeverij Van Halëwyck.

Dirk Lauwaert Doceert over film aan het R.I.T.S., over 
fotografie aan Sint-Lukas (Brussel). Publicist.

Sven Lütticken Is kunsthistoricus. Studeerde vorig jaar af 
op Marcel Duchamps opvattingen over de receptie van kunst 
en kunstgeschiedenis.

Arjen Mulder In 1991 publiceerde uitgeverij Perdu zijn 
boek “Het Buiten-Medidle”. Zopas verscheen een nieuw 
boek van hem, “Het beeld en het lichaam ”, bij uitgeverij 
1001.

Frank Reijnders Is verbonden aan het Kunsthistorisch 
Instituut van de Universiteit van Amsterdam. In 1984 
verscheen van hem “Kunst-geschiedenis. Verschijnen en 
verdwijnen” (bij SUA), en in 1991 “Metamorfose van de 
barok” (bij uitgeverij 1001).'

Linda Warmoes Studeerde rechten en sociologie aan de 
Vrije Universiteit van Amsterdam.
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Over de mobiliteit van de ervaring.
Verder over onder andere “Manifesta " en de vierde episode 
van “KUNST - een feuilleton in afleveringen”.
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Café - Grill 
"In den Eenhoorn" 
Kammerstraat 2 

9000 Gent 
09/224.23.14

Bekeiïd om zijn
"Kunstzinnig opgebouwde grillades 

"Kleurrijke salades "
"Artistiek ingevulde visschotels" 

"Palet van desserts"
"Heldere en frisse bieren " 

"Volle wijnen"
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Ilya Kabakov 
''Op het dak"

Een lezing door Frank Van de Veire 
over "Op het dak" van Ilya Kabakov

Voor het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel 
werkte de Russisch-Oekraïense kunstenaar llya 
Kabakov een installatie uit. In tien anonieme huis
kamers worden sporen van het alledaagse leven in 
Rusland gesuggereerd. De bezoekers wandelen op 
een loopbrug over de daken van een imaginaire 
stad, die, zoals steeds bij Kabakov, de werkelijk
heid sterker toont dan ze al is. Even pregnant is de 
uiterst persoonlijke band tussen de kunstenaar en 
zijn œuvre.
In zijn lezing over Ilya Kabakovs installatie "Op het 
dak"zal Frank Van de Veire er de nadruk op leggen 
dat juist het autobiografische karakter van Kabakovs 
werk voor hem de ultieme manier is om als pèrsoon 
te verdwijnen.

Brussel Paleis voor Schone Kunsten, Ingang 
Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel, donderdag 
13 juni om 20.00 uur

Een organisatie van de Vereniging voor Tentoon
stellingen van het Paleis voor Schone Kunsten in 
samenwerking met Amarant.

Vraag de gratis zomerbrochure met alle cursussen en uitstappen, nu ook "Met prentjes naar penteekeningen van Hans Holbein, Den Jongeren". 
AMARANT vzw • HOOGPOORT 50 • 9000 GENT «TEL 09/233.03.24 «FAX 09/233.42.36
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Felix Nussbaum, Zelfportret in het kamp 
Autoportrait dans le camp, 1940

«

Deze Amerikaanse collectie behoort tot de belangrijkste op het gebied van de Duitse beeldende 

kunst van de jaren '20 en '30. De tentoonstelling geeft een boeiend overzicht van de geëngageerde 

kunst van de Weimarrepubliek, van het Duitse expressionisme tot de 'Neue Sachlichkeit’, 

met werk van Ludwig Meidner, Otto Dix, Max Beckmann, George Grosz, Felix Nussbaum e.v.a.

Berlijn vervulde in deze op artistiek vlak uitermate boeiende periode een sleutelrol en 

werd in de jaren '20 het nieuwe culturele centrum van Europa. Het was een stad van sterke tegen

stellingen, met een bloeiend cultuurleven maar ook de misère van een verloren oorlog. 

Daarnaast waren de eerste tekenen van het fascisme al te bespeuren.

Deze beladen situatie werd door diverse kunstenaars aan de kaak gesteld. Schilders van 

de 'Neue Sachlichkeit’ maakten werken die bedoeld waren als politiek verzet. Al snel bleek echter 

dat hun geëngageerde kunst geen maatschappelijke veranderingen tot gevolg had. In de jaren '30 

werd deze kunst het doelwit van de onderdrukking door het fascistische bewind en gebrandmerkt 

als ‘Entartete Kunst'. Veel kunstenaars zijn op dat moment opgehouden met schilderen;

een aantal van hen is Duitsland ontvlucht of om het Leven gekomen.

De tentoonstelling omvat circa 200 schilderijen en werken op papier uit de periode 1912-1944.

De tentoonstelling werd georganiseerd door de staff en administratie van de Marvin & Janet Fishman 

Collection, Milwaukee en het Haags Gemeentemuseum. Ze kreeg de steun van de Kultur-Stiftung 
der Deutschen Bank I "/( “JESS, KLM, het Auswartiges Amt en 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest I

Parmi les collections consacrées à l'art allemand des années vingt à quarante, cette collection américaine est 

l'une des plus importantes. Elle offre un passionnant panorama de l'art engagé de là République de Weimar, 

de l'Expressionnisme allemand à la Nouvelle Objectivité, avec des œuvres de Ludwig Meidner, Otto Dix, 

Max Beckmann, Georges Grosz, Felix Nussbaum et bien d'autres.

Berlin joua un rôle-clé pendant cette période d'un intérêt artistique exceptionnel et devint dans les années 

vingt le nouveau centre culturel de l'Europe. C'était une ville de violents contrastes entre une vie culturelle 

florissante et la misère consécutive à la défaite. On y percevait en outre les signes avant-coureurs du fascisme.

Cette situation pesante fut dénoncée par plusieurs artistes. Elle inspira aux peintres de la Nouvelle 

Objectivité des œuvres qui devaient témoigner de leur résistance politique. Très vite cependant, il apparut que 

leur art engagé ne déboucherait pas sur des changements de société. Dans les années trente, cet art devint même 

la cible de la répression exercée par le gouvernement fasciste qui le qualifiait d'"art dégénéré " (Entartete Kunst). 

Beaucoup d'artistes cessèrent alors de peindre; certains d'entre eux quittèrent leur pays, d'autres moururent. 

L'exposition comprend environ 200 tableaux et œuvres sur papier couvrant la période 1912-1944.

Bi

NV

L'exposition a été organisée par la direction et l'administration de la Marvin & Janet Fishman Collection, Milwaukee 

et le Haags Gemeentemuseum. Elle a reçu l'appui de la Kultur-Stiftung der Deutschen Bank I “Iff SSS, 
de KLM, du Auswartiges Amt et de la Région de Bruxelles-Capitale I •• Otto Dix, Exotischer Puff, 1922

4 Max Beckmann, Bar, braun, 1944



Ilya Kabakov
Op het dak Sur le toit Paleis voor Schone Kunsten Brussel 

Palais des Beaux-Arts de Bruxelles

07.06.1996 - 08.09.1996

"Le visiteur passe la porte, écarte un rideau et se retrouve... sur 

le toit. " Ilya Kabakov entame ainsi sa description de la gigantesque 

installation qu'il a conçue pour les grandes salles du Palais des

'De bezoeker komt binnen via een deur, schuift een gordijn opzij en 

bevindt zich onmiddelLijk ... op het dak.' Zo begint Ilya Kabakovs 

beschrijving van de reusachtige installatie die hij ontwierp voor de 

grote zalen van het Paleis voor Schone Kunsten. Het publiek stommelt 

bij nacht op een loopbrug over de daken van een imaginaire stad. 

Ramen bieden inkijk in banale, anonieme huiskamers. Wie nieuws

gierig wordt, kan er binnenstappen. In de kamers is telkens 

een diaprojector opgesteld. Beelden uit de persoonlijke sfeer van 

gewone mensen worden via een klankband becommentarieerd. In elk 

van de tien kamers komt een andere fase in de levenscyclus aan bod 

- van vroege kindertijd tot ouderschap - terwijl een mannelijke en 

een vrouwelijke 'stem' worden onderscheiden. Bij de installatie hoort 

een door de kunstenaar zelf geconcipieerde, meertalige publicatie.

De Russisch-Oekraïense _ 

kunstenaar Ilya Kabakov (1933) 

werkte aanvankelijk als schilder 

en illustrator van kinderboeken. ■

In de vroege jaren '80 begon hij RMEE“MANd 
aan een lange reeks installaties L

waarin het alledaagse, het leven 22A63 7 KEEDSIME.
in Rusland, maar ook de plaats df# I 19NA683
van de kunst en de kunstenaar in EMM6ë ']

188 - 4Me<AAp63882895 de maatschappij en de problema- 82M Vë/ K/NS88885S 
tiek van het tentoonstellen zelf MMMMNA//TaS828
centraal staan. Inmiddels heeft W24L2A122MPF2aN--
hij een internationale reputatie 

verworven. Naar aanleiding van

zijn Parijse installatie 'C'est id •iMMmeT 
que nous vivons' (zomer 1995)

verscheen bij het Centre Georges Pompidou het eerste grote 

overzicht van zijn werk.

In.

Beaux-Arts. Le public déambule de 

nuit sur une passerelle par-dessus 

les toits d'une ville imaginaire.

Des fenêtres permettent de jeter 

un coup d'œil dans des salles de 

-séjour banales, anonymes. Poussé 

par la curiosité, l'on peut y entrer. 

Un diaprojecteur est installé dans 

chacune d'elles. Les images, évo

quant le cadre dans lequel vivent 

des gens simples, s'accompagnent 

d'un commentaire sonore, confié 

alternativement à une voix mascu

line et une voix féminine. Chacune 

des dix pièces présente une étape

différente de la vie, de la petite enfance à l'âge de la paternité. 

Une publication en plusieurs langues, conçue par l'artiste lui-même, 

complète l'installation.

L'artiste russe ukrainien Ilya Kabakov (1933) a travaillé à ses 

débuts comme peintre et illustrateur de livres pour enfants. Au début 

des années quatre-vingt, il a entrepris une longue série d'installations 

qui ont pour thème le quotidien, la vie en Russie, mais aussi la place 

de l'art et de l'artiste dans la société et la problématique de l'exposi

tion. Ce travail lui a valu une réputation internationale. A l'occasion 

de son installation "C'est ici que nous vivons" à Paris l'été dernier, 

une première grande rétrospective de son œuvre a été publiée 

par le Centre Georges Pompidou. -

Paleis voor Schone Kunsten

Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel

Van 7 juni tot 8 september 1996.
Van dinsdag tot zondag van 10 uur tot 17 uur.

Gesloten op maandag en op 21 juli

Individueel: 250 BF

Groepen: (10 tot 15 pers.)/Senioren: 200 BF

Junioren en Studenten
(van 12 tot 2 5 jaar) : 150 BF
Schoolgroepen (ongeacht de leeftijd): 100 BF

Het ticket geeft toegang tot beide 

tentoonstellingen 
Tickets té koop bij FNAC

lucatieve
Geleide bezoeken: tel32 2507 8469

Kunst als verzet: Nederlandse en Franse 
versie

Hya Kabakov, Op het dak: tweetalige editie

tel 32 2 507 84 69
fax 32 2 51105 89

Art Shop, cafetaria, vestiaire, draagzakken 

voor baby’ s, speciale toegang voor 

minder-validen
fcthi-fi

Trein : Centraal station

Metro : Park en Centraal station
Bus en tram: 20-38-60-71-92-93-94-95-96

De Nationale Maatschappij der Belgische 
Spoorwegen biedt gecombineerde trein- 

toegangstickets aan (B „

Belgium Tourist Reservations helpt u 

gratis om kamers te reserveren:
Anspachlaan 111, b -1000 Brussel 
Tel. 32 2 513 74 84. Fax 322 513 92 77

ISTENAARS:

Ter gelegenheid van zijn installatie 
schonk Ilya Kabakov een originele gouache 

aan de Vereniging voor Tentoonstellingen. 
Deze wordt in een oplage van 200 gesig

neerde exemplaren te koop aangeboden. 

Houders van de jaarkaart hebben recht op 
één gratis editie per jaar.

Palais des Beaux-Arts
Rue Ravenstein 23, 1000 Bruxelles

Du 7 juin au 8 septembre 1996.
Du mardi au dimanche de 10h à 17.

Fermé le lundi et le 21 juillet.

Individuel: 250 FB

Groupes (10 à 15 personnës)/Seniors: 200 FB 

Juniors et étudiants (12 à 25 ans): 150 FB 

Groupes scolaires
(sans limite d'âge): 100 FB 

Le ticket donne accès aux deux 

expositions
Tickets en vente à la FNAC

Visites guidées: tél. 32 2 507 84 68

Art et résistance: versions française et 
néerlandaise

Ilya Kabakov, Sur le toit: édition bilingue

tél. 32 2 507 84 68

fax. 32 2 51105 89

Art Shop, cafétéria, vestiaire, 
porte-bébé, accès spécial pour 

moins-valides

Train: Gare centrale

Métro: Pare et Gare centrale
Bus et Tram: 20-38-60-71-92-93-94-95-96 

La Société Nationale des Chemins de fer 
Belges propose un forfait aller/retour 

avec entree à l'exposition (B

Belgium Tourist Reservations se fera un 

plaisir de vous aider gratuitement: 
Boulevard Anspach 111, b4 - 1000 Bruxelles 

Tel. 32 2 513 74 84. Fax 32 2 513 92 77

A l'occasion de son installation, Kabakov 

a offert à la Société des Expositions une 
gouache originale tirée à 200 exemplaires 

signés. Cette édition est mise en vente. 

Une édition est offerte chaque année 

aux détenteurs de la carte annuelle.

De tentoonstelling kwam tot stand dank zij de medewerking van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest I •• 

en Kaaitheater I w
L'exposition a été réalisée grâce à l'appui de 

la Région de Bruxelles-Capitale I“• 
et Kaaitheater I w

De Vereniging voor Tentoonstellingen 
wordt gesteund door De Nationale Loterij / 

Knack / IBM / Netpoint / S.W.I.F.T.

La Société des Expositions reçoit l'appui 

de la Loterie Nationale / Le Vif/l'Express / 

IBM / Netpoint / S.W.I.F.T.


